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Indico à Mesa, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja encaminhado
expediente a EXMA. SECRETÁRIA DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS,
ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO, Sra. Elisa Cléia Pinheiro Rodrigues Nobre, com
cópias para, EMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, Sr.
Reinaldo Azambuja, ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, Sr. Geraldo
Resende Pereira e ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA,
Sr. Murilo Zauith, solicitando que seja viabilizada a construção de um Centro de
Tratamento e Recuperação para dependentes Químicos, no município de Três Lagoas.
 
Plenário Deputado Júlio Maia, 13 de agosto de 2019.
 
 
DEPUTADO EDUARDO ROCHA.
Vice-presidente da Assembleia Legislativa.

JUSTIFICATIVA

A solicitação se faz necessária, uma vez que a cidade de Três Lagoas vivência grande
crescimento populacional, que sempre é acompanhado do proporcional aumento do
número de usuários de drogas, os quais necessitam de auxílio e recuperação, de modo
que possam voltar às suas atividades, reconquistando sua dignidade e amor próprio.
 
Diante disso, como forma de combater a violência e o avanço das drogas no Estado,
acredita-se que com a criação de um Centro especializado, poderá trazer resultados
positivos, nessa batalha tão difícil, proporcionando técnicas adequadas à
desintoxicação e libertação da dependência química, além de fomentar um modelo
social de recuperação, reintroduzindo o cidadão à vida em sociedade.
 
Assim, faz-se necessária a construção de um Centro de Tratamento e Recuperação
para Dependentes Químicos na cidade de Três Lagoas, que não conta com qualquer
instituição pública do gênero, apesar da intensa busca por vagas em instituições que
realizam a reabilitação.
 
A presente proposição atende a solicitação do Ilustre vereador Antônio Luiz Teixeira
Empke Junior, do município de Três Lagoas.
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Diante do exposto, rogo aos nobres Pares a aprovação desta proposição.


