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GAMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO

ESTADO DO PARANÁ

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO PROCÓPIO - PR.

PROTOCOLO
N°: 218/17

Data: 28/06/17

— Hora: 14:00

A P R O VA. O ̂ Carolina
83la

REOUERIMENTO

EMENTA: Requerem que seja retomado o Projeto

Proerd nas escolas do município.

Diones Carlos de Campos, Ismar da Nobrega e Ananias

Antonio Martins Neto, vereadores que esta subscrevem, no uso de suas prerrogativas regimentais,

REQUEREM ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Amim José Hannouche, que seja

restabelecido o Programa Proerd no nosso município.

JUSTIFICATIVA;

O Programa Educacional de Resistência às Drogas e à

Violência (PROERD) é desenvolvido nas escolas públicas e particulares, no 5° e 7° ano do Ensino

Fundamental, na educação infantil (PROERD Kids) e para adultos com o Proerd para pais, por

Policiais Militares treinados e preparados para desenvolver o lúdico através de metodologia

especialmente voltada para as crianças.
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O Programa tem uma linguagem acessível às faixas etárias que

se direcionam, variedades de atividades interativas projetadas para estimular os estudantes a

resolverem seus problemas. Visa atender cada vez mais crianças e adolescentes, criando uma rede

proletiva contra as drogas e contra as atitudes que geram a violência.

Tal solicitação se faz necessária, pois essa é uma ação entre

Policiais Militares, Escolas e Famílias, no sentido de prevenir, o abuso de drogas e a violência entre

crianças e jovens, desenvolvendo habilidades para resisti-las deste mal que tanto assola nossa

juventude.

Na certeza do atendimento da solicitação, apresento a V. Ex.®.

protestos e estima e elevado apreço.

Comélio Procópio, em 27 de junho de 2017.
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