
  

CÂMARA ML 

   

NICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO N°. 594 12017 

EM CARÁTER DE URGÊNCIA 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando a possibilidade de firmar 

Convênio com a Associação e Comunidade Acolhedora Panorama da Sobriedade 

(Centro de Atendimento ao tratamento à Família e dependente Quimico), para que o 

Município através deste convênio possa estar junto no Projeto de Grande Porte para 

Paulo Afonso, uma vez que até o presente momento não temos Instituição e ou 

Voluntariado que venha desenvolvendo este trabalho de grande relevância para Paulo 

Afonso e a Associação e Comunidade Acolhedora está em referência para estes 

procedimentos. 

Sala das Sessões, em 07 de abril de 2017 
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O OPS 	Associação Panorama da Sobriedade — APS 

O que é APS? 

É um plano que foi desenvolvido para alcançar uma visão ampla, de um ponto central 

que é a observância do dependente químico e seus familiares, buscando um melhor 

relacionamento intra-familiar, com qualidade de vida, temperança e equilíbrio. 

Introdução: 

Têm a finalidade de trabalhar especialmente com familiares em questões referentes a 

dependência química no sentido da prevenção. É necessário que os familiares 

compreendam o processo da dependência química e suas causas para ter a capacidade 

de inserir no seu projeto de vida a importância de se prevenir contra esse mal tão 

presente no seio familiar, que hoje se tornou uma questão mundial de saúde pública. 

Justificativa: 

A presente associação visa promover a reestruturação e reintegração familiar na 

sociedade, referente á dependência química, na tentativa de minimizar o impacto do uso 

de drogas licitas e ilícitas em seu meio. Bem como, promover a prevenção, detectação, 

abordagem, aconselhamento, capacitação e um possível encaminhamento ao tratamento, 

do uso abusivo de substancias psicoativo, e auxiliar essas famílias de dependentes 

químicos a lidar de forma correta com essa doença. 

Objetivo Geral: 

Promover a reestruturação e reintegração da família, referente o uso de substancias 

psicoativas no ambiente familiar, orientar essas famílias no sentido de minimizar o 

impacto da inserção das drogas em seu meio, trabalhar a prevenção, detectação, 

abordagem, aconselhamento, capacitação e melhor forma de tratamento. 

Objetivos Específicos: 

• Orientar os familiares a cerca do tratamento referente á dependência química; 

• Melhorar o convívio intra-familiar, com o dependente químico; 

• Resgatar a confiança da família e sociedade; 
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• Identificar e esclarecer as famílias, quais são os tipos de drogas e quais 

conseqüências elas acarretam; 

• Contribuir para a melhoria da disciplina em suas rotinas pessoais e no âmbito 

familiar; 

Metodologia: 

• Encontros semanais com familiares e com palestrantes diversos como: 

psicólogo, assistente social, advogado, psicoterapeuta, psiquiatra; 

• Divulgação nas igrejas, escolas, programas municipais, empresas e instituições 

particulares; 

• Palestras e entrevistas sobre drogas e como funciona o projeto PPS; 

• Instigar os empresários e comércio local informal a serem parceiros deste 

projeto através de doações de material para o funcionamento do mesmo; 

• Buscar apoio da Prefeitura de Paulo Afonso e de suas redes municipal e 

estadual; 

• Buscar parcerias com clínicas particulares e gratuitas de recuperação para 

dependente químico; 

• Parceria do Ministério Público. 

Monitoramento dos resultados: 

A cada três meses fazer entrevistas e feedback com os familiares para averiguar se ouve 

alguma melhora significativa no processo de recuperação da dependência, levantando 

quais os pontos positivos e negativos da convivência intra-familiar, social e 

desenvolvimento pessoal individual do dependente químico; 

Classificação e observação dos objetivos proposto, se foi atingido ou não algum 

resultado. 

Voluntários: 

Estão envolvidos diretamente com o projeto, porém para realizar algumas ações será 

necessário a ajuda compartilhada da união das Redes de Desenvolvimento Local do 

Município. 
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Cronograina: 

• Janeiro á Março de 2016: Planejamento e organização para apresentação do 

projeto; 

• Nos meses de Abril e Maio de 2016: Primeiras apresentações da APS, para 

empresários que desejam abraçar o Projeto; 

• Primeiras divulgações via rádio, palestras aberta ao público em geral e formação 

do primeiro grupo fechado de apoio as famílias de dependentes químico; 

• Visitas domiciliar; 

• Encontros semanais; 

• Feedback e analise de caso a cada três meses. 

Resultados Alcançados e esperados: 

Potencializar o trabalho de recuperação e apoio aos familiares, dando seqüência a um 

objetivo futuro de adquirir uma sede própria e se possível um centro de recuperação 

para dependente químico totalmente gratuito, contando com uma equipe interdisciplinar 

de profissionais habilitados no trabalho de recuperação á dependentes deste seguimento. 

Ter a gratificação de ver o próprio paciente recuperado como voluntario do projeto, 

potencializando cada vez mais o trabalho de intervenção e recuperação. 

Considerações Finais: 

A proposta é desenvolver um projeto de mutua ajuda e apóio as famílias que sofrem 

com seus parentes que faz uso de substâncias químicas. Em grupos de famílias nos 

bairros e movimentos religiosos, de 100% das famílias participantes, 97á delas têm 

familiares que sofrem com a dependência química ou conhecem alguém que é usuário 

de drogas. Com  base a estes dados e tendo em vista que a família tem um papel 

fundamental na cura destes dependentes. Decidi criar uma associação de apoio a 

familiares de dependentes químicos, a fim de promover uma reintegração intra-familiar 

e social do dependente químico na sociedade, minimizando o impacto das drogas no 

seio familiar. Tem o objetivo de promover a prevenção ao uso abusivo de substâncias 

psicoativas e auxiliar a família no tratamento e reinserção a sociedade 
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ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE ACOLHEDORA PANORAMA DA SOBRIEDADE 
Centro de Atendimento ao tratamento á Família e Dependente Químico 

REQUERIMENTO 

A Vossa Excelência 

Marcondes Francisco 
Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso/ BA 

Diante da evolução da temática das drogas no meio social, urge a necessidade de instituir 

políticas públicas claras e objetivas em relação às substâncias psicoativas, devendo-se abarcar a 

prevenção, acolhimentos, tratamento e reinserção ao convívio social. 

Em razão do acima aludido, a Associação Panorama da Sobriedade — APS, atua como 

mediadora, articuladora das políticas sobre drogas sediada nesta cidade. 

Em vista do crescimento das ações realizadas pela APS, bem como a necessidade de 

interiorização das atividades desta associação, criada estrategicamente para abranger toda 

população pauloafonsina necessitada de Políticas Públicas concernentes ao combate ao uso das 

drogas. 

Temos como proposta gerar conscientização da necessidade deste projeto. Bem como, firmar 

parcerias que possam apoiar à continuidade do mesma 

Deste modo, solicitamos através desde requerimento que os vossos excelentíssimos senhores 

vereadores assinem este documento para que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor 

Prefeito Luiz de Deus, com a finalidade de um convênio municipal para custear as despesas 

referente ao aluguel, energia elétrica, e outras condicionalidades que junto as demais secretarias 

do município possam estar disponibilizando seus serviços para nos ajudar na Comunidade 

Acolhedora para Dependente Químico, sediada nesta cidade, na estrada do Paiol, margens do 

lago PA4, ao lado do verdperto_ 

É imperioso destacar a participação e apoio dos Senhores, que é de fundamental importância 

para o fortalecimento das Políticas Públicas sobre Drogas na cidade de Paulo Afonso. 

Sendo assim, encaminho o presente requerimento em tempo que renovo os protestos de estima e 

consideração. 

Atenciosamente, 

Obede Silva 
Presidente Fundador da APS 
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ASSOCIAÇÃO E COMUNIDADE ACOLHEDORA PANORAMA DA SOBRIEDADE 
Centro de Atendimento ao tratamento á Família e Dependente Químico 

ASSINATURA DOS EXCELENTISSIMOS VEREADORES DE PAULO AFONSO/BA 

'fitírtio newi-150nut  

Desde já agradecemos o apoio a este seguimento referente a Dependência 
Química do qual nos dedicamos a realizar trabalhos voltados aos mesmos. 

Atenciosamente, 

Presidente Fundador da APS 

CsIP.1: 25.117.621/C001-80 
proielooanoraniulasobriedaderülzxnai cum  
Rua Otaváno Leandro de MOIHCS, n' 315. 

CEP 48602-005 / Centro de Pado Afonso - BA 
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO AFONSO 
- Estado da Bahia - 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Paulo Afonso 

REQUERIMENTO ir.   514   12017 

O Vereador que o presente subscreve, após ouvido o Plenário, vem na forma 

regimental requerer a Vossa Excelência que se digne remeter o presente ao Exmo. Sr. 

Prefeito Municipal — Luiz Barbosa de Deus, solicitando a colocação de um redutor de 

velocidade (quebra-molas), na Travessa da Harmonia, em frente ao número 011  Bairro 

Alves de Souza. 

Sala das Sessões, em 05 de abril de 2017 
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