
     
           ESTADO DO PARÁ 
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM 

 
ATA DA NONA SESSÃO ESPECIAL DO PRIMEIRO PERÍODO DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 
COM O TEMA: "OS AVANÇOS DA NOVA POLÍTICA NACIONAL SOBRE 
DROGAS", CONFORME DISPÕE REQUERIMENTO Nº 216/2018, DE 
PROPOSIÇÃO DO EXMO SR. VEREADOR MARCIEL MANÃO.    
  

Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, às oito horas e trinta minutos, na Câmara 
Municipal de Belém, teve início esta sessão especial sob a presidência do vereador Marciel Manão. O presidente 
convidou a assumir seus lugares na composição da Mesa os(as) senhores(as): Dr. Osmar Terra (deputado federal, 
médico e ex-ministro do Desenvolvimento Social), Martha Helena Falcoski (representando o prefeito de Belém), 
Ângelo Crescente Júnior (representando a SESPA e a Coordenação de Saúde do Estado), Ana Maria Chama 
(representando o Conselho Estadual Sobre Drogas e a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos), Divino Santos 
(representando a Comissão Antidrogas e de Prevenção às Drogas da Assembléia Legislativa do Estado do Pará), 
Manuela Porto (representando a Secretaria Municipal de Educação), Vera Fonseca (coordenadora da Saúde Mental 
do Município de Belém), Nelci Maranhão (representante das Comunidades Terapêuticas) e Manuel Nezico (Frente 
Pará Contra as Drogas). Composta a Mesa, o mestre de cerimônia convidou todos a ouvir, em atitude de respeito, a 
execução do Hino Nacional Brasileiro pela Banda Sinfônica da Guarda Municipal de Belém. Em seguida, discursou o 
presidente da sessão e externou seu entusiasmo em receber o deputado federal pelo Rio Grande do Sul, senhor 
Osmar Terra. Parabenizou o Conselho Nacional Antidrogas. Citou como ponto importante na nova política nacional de 
prevenção contra as drogas os grupos de mútua ajuda que não possuem fins lucrativos - como, por exemplo, o grupo 
Alcoólicos Anônimos. Pontuou a importância do apoio da sociedade na recuperação de usuários de drogas, já que 
sozinho dificilmente o usuário terá condições de superar o vício. Em seguida, o presidente concedeu três minutos 
para alguém que tivesse vencido o vício das drogas pudesse dar seu testemunho. Neste momento, manifestou-se o 
senhor Reinaldo Sacola (morador de Icoaraci). Dando prosseguimento, o mestre de cerimônia registrou a presença 
dos senhores Jesus Barreto (Grupo Amor Exigente), Mário Freitas (Secretário de Economia do Município), José da 
Silva Costa (agente distrital de Icoaraci) e Wálber Sampaio (Conselho de Psicologia). Posteriormente, foi realizada 
uma explanação sobre os avanços da nova política antidrogas, proferida pelo deputado federal Osmar Terra. Este 
informou que não é a primeira vez que vem a Belém para tratar deste tema, uma vez que já esteve no município, a 
convite da deputada federal Elcione Barbalho, para discutir com professores e profissionais da saúde quando ocorreu 
a implementação da PLC 37 (projeto de lei da Câmara dos Deputados, de 2013, sobre o Sistema Nacional de 
Políticas Públicas sobre Drogas e as condições de atenção aos usuários ou dependentes de drogas e para tratar do 
financiamento das políticas sobre drogas). Osmar Terra compartilhou sua experiência de atuação no combate às 
drogas no estado do Rio Grande do Sul, bem como apresentou novas perspectivas de prevenção e tratamento à luz 
de recentes pesquisas científicas. Apontou a diferença entre as políticas de prevenção e as de redução de danos. 
Explicando que nesta última o problema do vício não é de fato combatido. Defendeu o uso sistemático de pesquisas 
científicas nas estratégias das políticas públicas antidrogas. Deu depois uma explicação sobre o funcionamento dos 
neurônios e como estes reagem ao mecanismo interno de recompensa do cérebro, o que na prática torna o usuário 
de drogas viciado. Informou sobre pesquisas e apresentou dados oficiais que mostram, ao contrário do que se 
esperava, que a violência não diminuiu nos países onde foi liberada a maconha. Declarou que são três os 
beneficiados com a liberação da maconha: os usuários que tem medo de serem presos, filósofos e defensores da 
liberdade individual e os comerciantes que terão lucro com a comercialização da maconha. Ao término da 



apresentação do deputado Osmar Terra, o presidente registrou a presença dos vereadores Dr. Chiquinho e Marinor 
Brito. Na sequência, discursou a vereadora Marinor Brito. Esta parlamentar parabenizou o vereador Marciel Manão 
pela proposição da presente sessão. Enalteceu o trabalho dos técnicos estaduais responsáveis pelo combate às 
drogas, que lutam pela defesa do direito à saúde apesar das dificuldades estruturais e da escassez de recursos 
existente. Logo após, manifestou-se o senhor Ângelo Crescente Júnior. Este informou sobre a existência de projetos 
no âmbito do Estado, do qual era representante nesta sessão, alinhados com o novo plano nacional de combate às 
drogas. Não viu nada relevante a ser acrescentado à exposição do deputado Osmar Terra, já que, em seu 
entendimento, esta foi bastante esclarecedora. Em seguida, o vereador Dr. Chiquinho criticou o atual modelo de 
abordagem que o Brasil e alguns outros países adotam de repressão ao tráfico. Alegou que este modelo não deu 
certo porque não é eficaz. Propôs lançar nova luz sobre o tema. Alegou que é preciso eliminar a confusão entre 
usuário e traficante. Neste momento, o mestre de cerimônia informou sobre o comunicado, enviado pela vereadora 
Simone Kahwage, justificando sua ausência na presente discussão por motivo de saúde. Em seguida, o deputado 
estadual Divino Santos declarou comungar da idéia de incentivar a valorização das comunidades terapêuticas e 
grupos de mútua ajuda através de parcerias entre elas e o poder público. Parabenizou o deputado federal Osmar 
Terra por estar compartilhando seu conhecimento no combate às drogas, que não advém exclusivamente de teorias, 
mas sobretudo de práticas aplicadas e que renderam frutos. Posteriormente, usaram da palavra: Manuel Nezico, Ana 
Chama, Manuela Porto, Nelci Maranhão, Vera Fonseca e Martha Helena Falcoski. Após estes pronunciamentos, o 
deputado Osmar Terra chamou a atenção para os posicionamentos ideológicos sem qualquer embasamento científico 
que, ao invés de sanar o problema, agravam-no ainda mais, levando ao aumento do consumo e de suas 
consequências funestas. Em seguida, Osmar Terra foi homenageado pela Comissão Antidrogas da Câmara Municipal 
de Belém. Finda esta homenagem, o presidente da sessão, vereador Marciel Manão, encerrou a sessão às onze 
horas e cinquenta minutos. Eu, segundo secretário, lavrei a presente Ata que, depois de aprovada, será assinada pela 
Mesa Executiva da Câmara Municipal de Belém. Salão Plenário Vereador Lameira Bittencourt, no Palácio Augusto 
Meira Filho, aos dezenove dias do mês de abril de 2018. 
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