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Aos vinte e quatro dias do mês de Abril de dois mil e dezenove (24/04/2019) as quatorze horas, na 
Sala de reuniões do Cerest no prédio do antigo Fórum situado à rua Anahid de Andrade s/n Centro, 
Sobral ce, realizou-se a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS DE SOBRAL – COMAD. Estavam Presentes os 
Conselheiros: SEGMENTO DE ENTIDADES GOVERNAMENTAIS: Titular: Francisco Silva 
de Sousa; Suplente: Brígida Early Lima Pereira; (REPRESENTANTES DA SECRETARIA DOS 
DIREITOS HUMANOS); Titular: Heliandra Linhares Aragão; (REPRESENTANTES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE); Suplente: Morgiana Aparecida Monte de Sousa 
(REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA) ENTIDADES E 
USUÁRIOS DA SOCIEDADE CIVIL: Suplente: Gerson Clésio Lima Sousa 
(REPRESENTANTE DA SAFS) Suplente: Roberta kele Mesquita de Medeiros; 
(REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL) Suplente: 
Ivania Maria de Sousa (REPRESENTANTE DA CASA BELÉM) Suplente: Luisiany Prado 
Mouta (REPRESENTANTE DA FAZENDA ESPERANÇA SÃO BENTO); Suplente: Ana Jéssica 
do Nascimento; (REPRESENTANTE DO ITJ); Suplente: Tamilles Mesquita de Medeiros Lima 
(REPRESENTANTE DE FAMILIARES/USUÁRIOS). As pautas da reunião constaram dos 
seguintes itens: 1- INFORMES; 2- PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DA SEMANA 
MUNICIPAL DE PREVENÇÃO AS DROGAS. A reunião teve inicio com a acolhida dos 
presentes, Em seguida foram repassados os informes do dia, onde a primeira a se manifestar foi a 
conselheira Morgiana que falou sobre a comemoração do dia do trabalhador, será dia 30 de abril no 
centro de convenções relatou também que todas as secretarias estão envolvidas que e iniciará as 
18:00 horas até as 21:00 horas disse que todos estariam convidados, informou que o projeto da 
jovem guarda já está funcionando e está com parceria entre os Caps ad e Geral sendo realizado 
palestras e oficinas com os adolescentes. A próxima a se manifestar foi a conselheira Brígida que 
relatou que foram encaminhados através do centro pop 22 adolescentes para fazer parte da jovem 
guarda, informou ainda sobre um adolescente que foi agredido disse que tentaram leva-lo para a 
convivência com a família, mas o mesmo fugiu e continua nas ruas.  Logo após a conselheira 
Heliandra falou sobre o horário do Caps que está funcionando de 07: 00 hora as 11 h e de 
13h00minhs as 16h00minhoras, relatou ainda que está tendo uma dificuldade de solicitação de 
carros para as visitas nas casas dos pacientes, informou ainda que tem muitos casos de gestantes 
usuárias. Logo após a Conselheira Tamilles informou que em maio acontecerá o workshops das 
profissões que apresentam os acolhidos a comunidade com palestras, oficinas e terá vários 
convidados. Em seguida a Conselheira Jéssica falou que dia 25 de maio acontecerá o primeiro 
fórum cultural do projeto vida será no Sumaré ao lado da igreja de 08:00  horas as 12:00 horas e 
disse que todos estão convidados. O próximo a se manifestar foi Conselheiro Gersom o qual 
informou que dia 30 de abril será a festa da páscoa com os adolescentes da safs, disse ainda que 
estão aceitando doações. O presidente Chiquinho falou que dia 11 de maio acontecerá uma conversa 
com as famílias dos adolescentes do projeto ITJ, e dia 28 de maio as 19:00 horas irá realizar um 
espetáculo de dança com os adolescentes do ITJ no teatro são João e que será aberto ao público. 
Logo após os informes o Presidente Francisco Silva de Sousa falou sobre o planejamento da semana 
de prevenção as drogas que será do dia 24 ao dia 29 de junho do ano corrente sendo dia 24/06 
segunda feira divulgação e debates em rádios, dia 25/06 terça feira audiência na câmara dos 
vereadores com homenagens aos serviços das entidades que desenvolvem trabalhos, debate com a 
PL-C037/2013 redução de danos, dia 26/06 Seminário municipal de prevenção no auditório do 
centro de convenções Com os temas: A força e o protagonismo das mulheres e mães na prevenção, 
cuidado e recuperação das drogas; o papel da família do cuidado na prevenção ao uso abusivo das 
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drogas. Público participante: gerentes dos csf, agentes de saúde, secjel, secretaria de educação, 
familiares dos internos das comunidades terapêuticas. Dia 27/06 quinta feira sarau na margem 
esquerda realizando uma blitz com apoio da sec jel. Ficou combinado que dia 22/06/19 a 
Conselheira Kele juntamente com a Conselheira Brígida irão divulgar a semana de prevenção às 
drogas. Ficando então a ser resolvido o encerramento da semana de prevenção as drogas na próxima 
reunião extraordinária marcada para o dia 08 de maio às 13 horas. Nada mais havendo a ser tratado, 
o presidente, Francisco Silva de Sousa, encerrou a reunião, da qual eu, Maria de Jesus de Araújo 
Alves, Secretária Administrativa do Conselho Municipal de políticas Públicas sobre Drogas de 
Sobral, lavrei a presente ata, que ficará a disposição para fins de documento, pesquisa e análise no 
COMAD, Sobral, 24 de Abril de 2019.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


