
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
GABINETE DO VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 001 DE 2023

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIS GONZAGA Requeiro ao Excelentíssimo Presidente
APROVADO POR UNANIMIDADE DE VOTOS da Câmara Municipal, a Realização de
cessão DO AOS 103 120 23 Audiência Pública de Combate às
SESSI a qua
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EA Lemes Drogas no município de São Luís

Seriéce.. E Gonzaga-MA e das outras
AS

Gee
natas providências.

A VEREADORA WANYA DALCE MELO RODRIGUES MARTINS, no uso de suas
atribuições legais, apresenta para deliberação soberana do plenário desta casa o seguinte
Requerimento:

CONSIDERANDO o aumento abusivo de casos de crianças e adolecentes, utilizando

e comercializando entorpecentes nesta municipalidade.
CONSIDERANDO a unidade dos três poderes: Legislativo, Executivo e Judiciario;

Policia Militar, Policia Civil, Conselho Tutelar, Sociedade Civil, Secretárias Municipais e Instituições
Afins com objetivo de traçarmos um plano de implantação de tais medidas no intuito preventivo em

nossa cidade.

Pelo Exposto,
REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de SÃO LUÍS

GONZAGA DO MARANHÃO-MA, sobre a manifestação favorável do Soberano Plenário, que seja
autorizado o uso do espaço do Auditorio Legislativo para a Realização da 1º Audiência Pública de
Prevenção e Combate às Drogas no dia 16 (dezesseis) de março, e que encaminhe a elaboração
de convites para a Realização de Audiência Pública de Combate às Drogas no município de São
Luís Gonzaga-MA, visando aproximar estas entidades, conjuntamente com as autoridades
estaduais, municipais e membros da sociedade civil, em prol dos cuidados e prevençõescontra as
drogas, bem como a importância das casas terapêuticas Será de suma importância o
protagonismo desta Casa na demanda, ora requerida diante da Urgência e necessidade da

problemática, ora requerida sendo conhecimento de todos sobre os últimos casos envolvendo

crianças e adolescentes de nossa cidade.

Sala das Sessões, aos 02 de Março de 20283.
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