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INDICO, a Mesa, após ouvido o Plenário e cumprida as formalidades 
Regimentais, seja feito enviado Ofício ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 
Eduardo Honório, que seja feita a contratação de um profissional 
palestrante, para palestrar sobre o perigo do uso de drogas e 
prostituição infantil, nas comunidades consideradas de risco e escolas 
municipais de Goiana.

JUSTIFICATIVA ORAL
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O vereador Mário do Peixe, integrante da bancada do PSL, com assento nesta 
Casa Legislativa, vem apresentar para deliberação plenária a presente 
indicação que trata da contratação de um profissional palestrante para atuar 
diretamente nas comunidades e nas escolas públicas, com o objetivo de 
desenvolver um trabalho de aconselhamento, mostrando como as famílias e 
os jovens, podem evitar, quais as atitudes tomar, quais os primeiros sinais, 
como a família deve fazer, sobre o perigo do uso de drogas e a prostituição 
infantil, que segundo o Estatuto da Criança e Adolescência (ECA) que 
completou 25 anos de existência em julho: Brasil ocupa o primeiro lugar em 
exploração sexual infanto-juvenil na América Latina. Visando isso, é de 
grande relevância a aprovação desta indicação, pois as comunidades 
consideradas de risco, em sua grande maioria é vista como facilidade para 
tais atos, pois se tratar de locais mais negligenciados, onde as famílias tem 
menos oportunidades, e que a base educacional tem menos valor. Logo tudo 
isso acarreta para o uso de drogas e prostituição infantil. Vale ressaltar que o 
perfil é, na sua grande maioria, meninas e meninos que nascem em 
comunidades e que tendem entrar neste caminho, para melhorar as suas 
condições de vida e da própria família

Da decisão da casa.

Da sala das sessões da Câmara
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