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REUNIÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL CONTRA O 

ABUSO E TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, DE ACORDO COM O 

REQUERIMENTO Nº 626/2022, DE AUTORIA DA VEREADORA MICHELE 

COLLINS, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2022. 

 

 

Presidência do Excelentíssimo Senhor Vereador EDUARDO MARQUES. 

 

 

 

 

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de junho do ano de 2022 (dois mil e vinte e 

dois), às quinze horas e quinze minutos, no Plenário, na Sala João Negromonte 

Filho – SALA DAS SESSÕES – no andar térreo da Casa de José Mariano, 

situada na Rua Princesa Isabel, número quatrocentos e dez, no bairro da Boa 

Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a 

Câmara Municipal do Recife, em caráter SOLENE, sob a Presidência do 

Vereador EDUARDO MARQUES. Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente 

compôs a Mesa com os seguintes convidados: Excelentíssima senhora vereadora 

MICHELE COLLINS, autora do Requerimento; senhor Doutor Quirino Cordeiro 

Júnior, Secretário Nacional de Cuidados e Prevenção às Drogas; Excelentíssimo 

senhor Pastor Cleiton Collins, deputado estadual; senhor Michelle Karine 

Zacarias de Souza, gerente geral da secretaria executiva de políticas sobre 

drogas – SEPOD; senhor Pastor Joel Bezerra – neste ato representando a 

Federação Pernambucana das Comunidades Terapêuticas – FEPECT. 

(APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente convidou todos os presentes 

para que, de pé, ouvissem e acompanhassem o HINO NACIONAL BRASILEIRO. 

(APLAUSOS). Dando continuidade à reunião, o senhor Presidente convidou a 

vereadora MICHELE COLLINS para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. A 

oradora falou que esta data deve ser prioridade nas políticas públicas pontuando 

que as drogas representam uma séria ameaça a saúde, segurança e qualidade 

de vida da população. Comentou que instituições nacionais, internacionais e os 

governos federal, estadual e municipal vem atuando nesta área com programas 
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voltados aos dependentes químicos, mencionou sobre crimes que estão 

relacionado aos entorpecentes e que deve haver comprometimento com as 

legislações e normas nos três níveis do governo. Fez um breve relato sobre sua 

experiência com as drogas. (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente 

registrou a presença do vereador Felipe Alecrim em Plenário e convidou o senhor 

Doutor Quirino Cordeiro Júnior para ocupar a tribuna e fazer suas colocações. 

O orador saudou os membros da Mesa e disse que neste momento celebramos 

as ações de enfretamento as drogas, os problemas que as substâncias 

alucinógenas causam na sociedade que merecem a atenção e o trabalho para se 

obter um resultado diferente do passado. Fez um relato do cenário brasileiro 

sobre as drogas e pontuou sobre as políticas de enfretamento das mesmas. 

Comentou sobre a legalização da maconha citando o relatório publicado pelo 

escritório das Nações Unidas sobre drogas e crimes e os projetos existentes para 

tratamento e reinserção social dos adictos. Agradeceu as comunidades 

terapêuticas, aos grupos de mútuo ajuda e apoio familiar, e grupos anônimos pela 

parceria. (APLAUSOS). Na sequência, o senhor Presidente registrou a presença 

de autoridades em Plenário e convidou o senhor Douglas Falcão para fazer 

uma apresentação musical. (APLAUSOS). Dando continuidade, o senhor 

Presidente convidou a vereadora MICHELE COLLINS, para que fizesse a 

entrega dos certificados aos homenageados. (Lista em anexo aos Anais da 

Casa). (APLAUSOS). Em seguida, o senhor Presidente convidou deputado 

estadual Cleiton Collins, para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações 

representando os homenageados. O orador comentou que o presidente Jair 

Bolsonaro tem um olhar diferente para a questão das comunidades terapêuticas, 

explanou sobre dificuldade deste setor e como atuam ajudando os dependentes 

químicos. Explicou a diferença entre clínica e comunidade terapêutica. Pontuou 

que Pernambuco é o único estado que possui uma Lei de regulamentação das 

comunidades. (APLAUSOS). Quebrando o protocolo o senhor Presidente 

convidou o senhor Mauro Barros, neste ato representando os dependentes 

químicos em recuperação para ocupar a Tribuna e fazer suas colocações. O 

orador fez um breve relato da sua história com o crack, ás perdas causadas pelo 

uso do entorpecente e a importância que a comunidade terapêutica teve em sua 

recuperação. Dando continuidade, o senhor Presidente fez suas considerações 
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finais e convidou a todos para acompanharem o HINO DA CIDADE DO RECIFE. 

(APLAUSOS). Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou a 

presente reunião, convidou a todos para um coquetel no Jardim Interno e 

convocou os senhores Vereadores e as senhoras Vereadoras para se reunirem 

amanhã, 29 de junho de 2022, às 10h, em uma Reunião em Homenagem ao 

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, de autoria do vereador Felipe 

Alecrim. Declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente 

ATA que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada por quem é de direito. 

********************** 

 

 

 

 

 

P R E S I D E N T E 
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