INDICAÇÃO N°.11/2017

Excelentíssimo senhor Presidente,
Senhores vereadores,
Venho por meio deste, solicitar a vossa excelência que seja submetido ao
plenário e oficiado ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal para que providencie a
elaboração de um projeto voltado à prevenção, tratamento e acompanhamento de
dependentes químicos, alcoólatras, fumantes e outros vícios, visando bloquear a
inserção ao vicio e criando barreiras, com orientações ao individuo e a seus familiares.

Exposição de Motivos

Os jovens e adolescentes no período de transição para a fase adulta tendem a
desafiar tudo e todos, a fim de provar aos demais que estão prontos para assumir sua
maturidade vencendo desafios que a vida lhes impõe. No entanto para vencer esses
desafios as vezes o jovem percorre caminhos errados, abrindo as portas para as drogas,
fato que leva a destruição do individuo e também de sua família que sofre
incomparavelmente com a situação de seu membro ao acreditar que a situação é
irreversível.
A ação conjunta de profissionais da saúde como assistente social, médico,
psicólogo e outros, possibilitam à reintegração desses cidadãos a sociedade e ao
mercado de trabalho. Por meio de ações exemplificadas a seguir:
Em caso de risco encaminhar o individuo alcoólatra ou dependente químico ao
centro especializado para internação.

Proibir e fiscalizar a venda de bebidas alcoólicas a esses cidadãos, cabendo
multa ao comerciante que desacatar a lei ou regra municipal a ser criada.
Convidar a família do individuo a participar e acompanhar o tratamento.
Sendo assim faz se necessário a criação desse projeto, tendo em vista que é
importante a atuação do município nesse propósito visando minimizar e evitar o
aumento no numero de dependentes químicos.

Sem mais para o momento elevo meus protesto de estima e distintas
considerações.

Sala das Sessões, Plenário Adelino Miranda Mathias, aos 17 de fevereiro de 2017.
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