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Excelentíssimo Senhor Presidente da Càmara Municipal de

REQUEIRO à Mesa Dfuetora, nos teÍmos que fege o art. 748,
desta Casa de Leis, após deüberação legislativa, que seja

ESTADO DO PARANÁ
.iv;:RtrQUERIMENTO N. 41,4 , DE 201,9

(Proponente: Serginho Ribeiro/PDT)L
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do
convlte a

Interno
Senhora

Maria Vrlma Sopchuk Aguirre, Diretora Âdministrauva do Caps ÂD III e Unidade de

Acolhimento Adulto Femrmno e Mascuüno, parà expoÍ sobre o uabalho de redução de

danos no abuso de álcool e cigarro.

É o qr. Requer. Sala das Sessões.

Cascavel,6 de novembrc de2019.

Justificativa

O abuso de álcool, cigato, remédios controlados e substancias psicoativas que são

proibidas no Brasil vem cÍescendo ano após ano. Como frente de combate ao uso dessas

substâncias, alternaúvas vem sendo desenvolvidas ao longo dos anos. Uma dessas opções é

a redução de danos, como um con)unto de ações visando a manutenção da dignidade
humana, bem como a redução da utilizTç1o dessas substâncias pelo individuo.

É necessário um olhar mais abrangente sobre o problema de abuso de drogas, não só

as substancias consideradas tlícitas, mas também aquelas que são permitidas pela lei e

culturalmente aceitas, como o álcool e o tabaco, mas que invariavelmente o seu abuso
causam danos âos seus usuários. P^r^taflto, é necessário que esta Casa também se debruce
em um olhar mais cúdadoso sobre o tema, discutindo alternativas e de forma
pormenorizada soluções que o Podet Público pode adotat e fomentar par^ reaTizar o
combate ao abuso dessas substâncias.

Sendo assim, se faz pertinente o envio deste convite pat^ que seja debatido em
plenário com especiaüstas da ârea sobre essas opções de enfrentamento ao abuso de

drogas.

Sem mais paÍ.a o momento, externo meus votos de elevada estima e distinta
consideração.
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