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CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMAR

Senhor Presidente:
USUARIO
ester

DATA/HORA 
02/09/2021 11:15.07

PROTOCOLO
2477/2021Senhores Vereadores:

Requeiro dentro das normas regimentais da Casa, apos deliberagao do Douto 
Plenario, que o Executive Municipal de Cajamar que informe a esta Casa de Leis, se 
existe algum projeto de prevengao a entorpecentes, ao Alcool e ao Fumo nas 
escolas.

JUSTIFICATIVA

Este requerimento visa, manter um trabalho preventive nas escolas, com 
palestras esclarecedoras e educativas a respeito dos maleficios das drogas e o 
grande prejuizo que seu uso causa aos dependentes e a sua propria vida, bem 
como a sociedade num todo.

A Organizagao Mondial da Saude (OMS) considera que a dependencia em 
drogas licitas ou ilicitas e uma doenga. O uso indevido de substancias como 
alcool, cigarro, drogas em geral e um problema de saude publica de ordem 
internacional que preocupa nagoes do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, 
sociais, economicos e politicos.

O consume de drogas cresce consideravelmente a cada dia, pois ela nao 
escolhe religiao ou nivel social; esta presente em todos os lugares e realidades 
desde muito tempo. Esse aumento pode ser atribuido a varies fatores, 
principalmente aos que se referem na forma em que e transmitida a informagao 
sobre a droga e quern a recebe. A prevengao do uso indevido de drogas e 
fundamental para a sensibilizagao sobre os riscos e perigos causados por elas. 
As agoes de prevengao ao uso de drogas nas escolas nao deveriam ser 
isoladas ou tratadas fora do contexto de uma pratica pedagogica.

O papel da escola e de formar cidadaos participativos e capazes de 
analisar o que e bom ou nao para si, de fazer suas escolhas se o assunto Ihe e 
questionado e de refletir se com isso afetara ou nao a vida de outras pessoas. Por 
isso tal assunto nao foge docontexto escolar. Trabalhar formas de prevengao nas 
escolas ao se tratar de assunto relacionado as drogas (licitas/ilicitas), de uma 
maneira que venha a contribuir com informagoes necessarias a ser passadas aos 
nossos alunos, instituigao e sociedade em si; e uma maneira de sensibiliza-los em 
um ambiente proprio.

Devemos trabalhar o tema de uma forma que auxilie nossas instituigoes; 
pois nossas criangas estao vivendo em uma sociedade que as drogas estao 
presentes e por falta de melhores informagoes adequadas a este publico os 
sao diaries de se tornarem mais um usuario (a). E necessario termos uma visao 
inovadora e desenvolver tal tema de uma forma mais pedagogica e dentro de um 
ambiente apropriado para nossos alunos.
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Segundo especialistas, a conscientizagao de nossos jovens deve comegar 
no ambiente escolar. Para isso, e necessario que a abordagem da questao conte 
com profissionais devidamente preparados, porque e importante transmitir aos 
jovens informagoes de carater cientifico. Atingir esta faixa etaria e fundamental 
pois, segundo o Ministerio da Saude, dois tergos dos jovens entre 13 e 15 anos de 
idade ja experimentaram alguma modalidade droga. Neste aspecto, a educagao 
tern um papel preponderante, porque ela e o principio na formagao da cidadania, 
do ser humane em todo seu context©, de suas ideias, de suas agoes e carater. A 
educagao e a mola mestra de toda a engrenagem da vida, e a fonte que alimenta 
cada mente humana. Por isso, defend© um programa de palestras nas escolas 
com especialistas.

Trata-se de uma medida importante para prevengao, bem como melhorar 
nossa realidade social. Esperamos, pelas razoes expostas, contar com o apoio 
dos nobres Colegas para a aprovagao desta iniciativa.

Plenario Waldomiro dos Santos, 30 de agosto de 2021
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Oficio n° 171- GP

Cajamar, 09 de setembro de 2021.

Senhor Prefeito

Encaminhamos a Vossa Excelencia copias autenticas dos 
Requenmentos de n° 257/2021; 261/2021; 277/2021; 290/2021; 291/2021' 
292/2021; 294/2021; 295/2021; 296/2021; 297/2021; 298/2021; 299/2021 ’ 
300/2021; 301/2021; 303/2021; 304/2021; 305/2021; 307/2021; 308/2021 
309/2021; 310/2021; 311/2021 e 312/2021, de autoria dos nobres Vereadores 
Adilson Aparecido Pinto; Alexandro Dias Martins; Cleber Candido Silva; Diogo de 
Carvalho Utsunomiya; Eder da Silva Domingues; Edivilson Leme Mendes; Flavio 
Alves Ribeiro; Izelda Gongalves Carnauba Cintra; Jefferson Rodrigo Oliveira Silva; 
Jose Adriano da Conceigao; Luiz Fabiano Cordeiro Galvao; Manoel Pereira Filho; 
Marcelo da Rocha Santiago; Saulo Anderson Rodrigues e Tarcisio Moreira de 
Carvalho, apresentados e aprovados na 13a Sessao Ordinaria, realizada no dia 08 
de setembro de 2021.

Solicitamos que os requerimentos mencionados acima, atendam o 
art. 248 incisos XXVII, do regiment© interne desta Casa de Leis e Resolugao n° 
213, de 14 de dezembro de 2006 conjugado com art. 86 incisos XXVII da Lei 
Organica do Municipio de Cajamar

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de 
elevada estima e distinta consideragao.

SAULO AN; N RODRIGUES

Excelentissimo Senhor,
DANILO BARBOSA MACHADO
Prefeito Municipal
Praga Jose Rodrigues do Nascimento, n° 30 
Centro - Cajamar/SP
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