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 Considerando que como representante do povo, o vereador deve estar sempre atento a 

todos os problemas que afetam o bem estar de toda população. 

 Considerando que se faz necessária a criação do COMAD (Conselho Municipal 

Antidrogas) para estar desenvolvendo trabalhos com a juventude do município, ação e 

prevenção. 

 Considerando que a população tem nos procurado com muita preocupação em relação 

ao grande número de jovens e adolescentes que necessitam de apoio, oportunidades, 

acompanhamento psicológico, tratamento, enfim tudo que for possível ser feito para afastá-

los do doloroso e triste mundo da dependência química. 

 Considerando que todos esperam dos poderes públicos, ações relacionadas ao tema 

que não é um problema somente de nosso município, mas que toda iniciativa será bem vinda 

para o primeiro passo em favor de nossa juventude. 

 Pelos considerandos, requeiro, após ouvir o Plenário, ao Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal Jonas Polydoro, as seguintes informações: 

• Foi criado ou tem previsão de criação do Conselho para desenvolver ações sobre o 

referido tema? 

• A administração tem informações sobre a proporção do crescente número de jovens 

envolvidos com a dependência química? 

• Em conferência da Assistência Social do município, foi sugerida a criação do CREAS 

(Centro de Referência Especializado em Assistência Social), para atender também ao 

referido tema, existe previsão ou estudos a respeito desta possível realização? 

           Importante ressaltar que tal assunto é uma questão de saúde pública e que a população 

está de mãos atadas sem saber o que fazer sem nenhuma referência, como também podemos 

observar a nível de região. 
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         Que deste se dê conhecimento ao Diretor da Secretaria de Saúde do município, 

ao Conselho Tutelar, ao Condic, ao Promotor de Justiça do município e ao Comando da 

Polícia Militar. 

 

 

Plenário vereador João Caltabiano, 16 de junho de 2014. 

 

 

Vereador José Augusto Coelho Pereira  

Autor do Requerimento 
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Vereadora Maria de Lourdes dos Santos 

 

 

 


