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Senhores Vereadores

Requeiro dentro das normas regimentais desta Casa de Leis e apos 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa Machado 
informe a esta Casa de Leis, a possibilidade de instituir o Conselho Municipal 
Antidrogas (COMAD) assim como o Programa Municipal Antidrogas 
(PROMAD) todos em consonancia com o SISNAD (Sistema Nacional de 
Pollticas Publicas sobre Drogas), observando as diretrizes da secretaria 
municipal de saude e do Sistema Unico de Assistencia Social (SUAS).

JUSTIFICATIVA

Justifico o referido requerimento tendo em vista que e importante que 
haja um forte foco na construgao de estrategias de enfrentamento saudaveis e 
resiliencia em jovens, ao mesmo tempo em que os conectamos aos servigos de 
ajuda e apoio na comunidade e desenvolvemos suas habilidades para acessar 
esses servigos.

A prevengao nao significa que nao estamos cientes dos problemas 
que nos rodeiam ou que temos expectativas irrealistas. A prevengao nao 
significa que diminuimos a importancia do tratamento e da reabilitagao.
Isso significa que nosso foco e prevenir a quantidade de dor sentida pelos 
jovens, pelo sistema de saude e pela comunidade por meio da prevengao e 
intervengao precoce.

Sabemos que trabalhar para prevenir danos nos da a melhor 
esperanga a longo prazo de reduzir os problemas com alcool e drogas. Para 
conseguir isso, precisaremos trabalhar em conjunto com a comunidade, os 
governos, outros servigos de saude e individuos.

A prevengao da absorgao reduz os danos pessoais, familiares e 
comunitarios, permite um melhor uso dos recursos de saude e de aplicagao da 
lei, gera beneficios sociais e economicos substanciais e produz uma forga de 
trabalho mais saudavel. /
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