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REQUEREMOS DO PODER EXECUTIVO

MUNICIPAL, CRIAR UMA COMISSÃO ESPECIAL
DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE O COMBATE E

PREVENÇÃO CONTRA AS DROGAS NO
MUNICÍPIO DE BARRA DE SNATA ROSA/PB E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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REQUEREMOS, ouvindo o Plenário na forma regimental e constitucional, que
seja oficiado o Prefeito Constitucional de Barra de Santa Rosa, o Sr. Jovino
Pereira Nepomuceno /neto, solicitando do mesmo criar uma Comissão Especial
de Políticas Públicas sobre o Combate e Prevenção contra as Drogas no
Município de Barra de Santa Rosa/PB e dá outras Providências.

JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos tem aumentado assustadoramente a comercialização e o
consumo de drogas e é de suma importância, observar que o seu uso está
associado a um número gigantesco de problemas que levam a violências,
acidentes, homicídios, latrocínios, requerendo dos poderes constituídos e das
classes representativas criar alternativas que venham, no mínimo, amenizar
essa problemática que tem assolado a sociedade.

A fim de realizar estudos das Políticas municipais de combate as drogas e
dimensionar um planejamento propondo soluções e ações estratégicas
diversificas Anti-drogas para esta municipalidade.

Estou propondo, via este requerimento, que seja Criada uma Comissão
Especial de Políticas Públicas sobre o Combate e Prevenção contra as Drogas,
junto as Secretárias de Educação, Saúde, Segurança, Conselho Tutelar e as
Seguranças Públicas, um estudo envolvendo os segmentos sociais da cidade
para juntos construirmos um planejamento de ação que venha proporcionar
condições favoráveis acerca da prevenção e do combate a comercialização e
uso de entorpecentes. Agradecemos o apoio em nome da sociedade de Barra
de.Santa Rosa/PB.
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Logo se faz necessário e urgente que possamos focar os olhos para resolver
este problema emblemático que chega simultaneamente e que se agrava a
cada dia.

Sala das Sessões "Ver. EDVALDO MARTINS DE OLIVEIRA".

Barra de Santa Rosa, 22 de maio de 2017.

' Héderson Kíarely Lins Gomes
Vereador Proponente
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