ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 016/2014
Autora: Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Assunto: Solicita criação de Conselho Municipal de Políticas sobre
Drogas.

Sra. Presidente:

Requeiro a V. Exa. na forma regimental após ouvido o plenário
discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao Chefe do Poder Executivo
Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira que crie o Conselho Municipal de Políticas
sobre Drogas (COMPODs).
JUSTIFICAÇÃO:
No Brasil, o consumo de drogas pode ser considerado um dos maiores
problemas sociais, sendo mesmo comparado a uma epidemia. Claro está que o uso
indiscriminado de substâncias entorpecentes, além de causar danos irreparáveis à
saúde do usuário, desestrutura famílias e destrói vidas, numa perspectiva física,
psíquica e social. O crescente aumento do uso de substâncias psicotrópicas
demonstra claramente que os mecanismos usados no combate a esse fenômeno,
não têm surtido os efeitos esperados.
Faz-se necessário a criação do Conselho Municipal de Políticas sobre
Drogas no município de Areia-PB, considerando que o problema do uso de
drogas, tem sido um problema real e constante que vem atingindo crianças, jovens
e adultos tornando-os vulneráveis a esta situação. Mais do que uma questão legal
ou social, trata-se de um problema de saúde pública, entende-se como justificável
que medidas preventivas sejam adotadas por vários segmentos da sociedade.
Defende-se, outrossim, a importância de se criar o Conselho para que se tome
medidas cabíveis que venham difundir as práticas preventivas, evitando assim, o
ingresso de mais pessoas no mundo do crime.
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Por tudo que foi exposto neste requerimento, acho mais que justo esta
reivindicação, e apelo aos nobres Pares o voto favorável, aprovando por
Unanimidade.

Sala das Sessões, em 04 de Novembro de 2014.

Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga
Vereadora
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