
CÂMARA MUNiCiPAL DE MissÃo VELHA - CE 

REQUERIMENTO N.  2022 
, / .- 

EXMO. SR. PRESIDENTE, EXCELENTÍSSIMOS SENHORES (A) 
VEREADORES (A) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, 
ESTADO DO CEARÁ. 

EDUARDO HONORATO PAULO, Vereador com assento nesta Casa 
Legislativa, na forma Regimental, vem mui respeitosamente ante V. Exa. depois de 
ouvido o Plenário, REQUER se digne enviar Ofício ao "Secretaria Municipal 
de Assistência Social, solicitando as seguintes informações a respeito das 
políticas públicas sobre drogas adotadas em nosso Município: 1 - Qual a 
agenda municipal de políticas públicas sobre drogas adotada em nosso 
Município?; 2 - Quais as ações realizadas pelas entidades terapêuticas em 
parceria com a secretaria de Assistência Social no combate e prevenção ao 
uso de drogas?; 3 - Qual o programa de prevencão contra a disseminação 
do tráfico e uso de substâncias entorpecentes e drogas, adotado pelo 
Município?; 4 - A Administração Municipal tem iinplantado junto à 
secretaria de Educação a inclusão de itens específicos nos currículos 
escolares, com a finalidade de esclarecer a natureza e os efeitos das 
substâncias entorpecentes e drogas que causam dependência?; 5- Quais os 
recursos disponíveis no Orcamento Municipal destinado a despesas com 
as ações de combate e prevenção a drogas?; 6 - Existe algum servidor 
público na Administração Municipal responsável por acompanhar os 
programas e ações governamentais (federal, estadual e municipal) sobre 
drogas? Se positivo, encaminhar relação contendo nome e cargo e/ou 
função; 7- Outras informações que julgar pertinentes. ", para um melhor 
posicionamento desse Edil frente aos questionarnentos da sociedade, e para que a 
plena e justa fiscalização que é mister do Legislativo seja feita, sendo que é de grande 
alcance social, e seja feita a necessária JUSTIÇA. 

Nestes termos, pede e espera aprovacao. 

Sala das Sessões da C.mara Munic1 de Mis tha, Estado doará - Plenário 
Vereador Dioclécio Silva 'a'm, 30 deoyembt6 de 2022. í-7 
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