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Com fulcro no Art. 154, inciso IX, combinado com o Art. 177 do Regimento Interno desta Augusta Casa de
Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o Soberano Plenário, que determine a realização de Audiência Pública,
no dia 16 de fevereiro do corrente ano, às 15:00h, na Assembléia Legislativa de Mato Grosso, no auditório
Milton Figueiredo, com o intuito de debater medidas que possibilitem a ampliação do acesso ao auxílio
financeiro do Poder Público para as entidades que prestam atendimento aos dependentes químicos.
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JUSTIFICATIVA

Tal proposição tem por finalidade iniciar um amplo e efetivo debate acerca do fortalecimento da rede de
entidades que prestam relevantes e inestimáveis serviços de tratamento e recuperação dos dependentes
quimicos no Estado de Mato Grosso.

A necessidade de discução do tema é ponto pacífico no ambito dos Poderes constituídos, e nesse contexto,
além da escassez de recursos financeiros para ampliação dessa rede de atendimento, cumpre destacar a
dificuldade já identificada para que essas entidades obtenham acesso aos recursos disponibilizados pelo
Poder Público.

O pleno atendimento aos requisitos legais para o funcionamento regular dessas entidades tem se constituído
em dificultador para o acesso aos recursos. No entanto, tais requisitos são imprescindíveis para a segurança
e legalidade do seu funcionamento.

Assim sendo, dentre outros temas pertinentes ao enfrentamento do tema dependência química, entendemos
pertinente discutir as alternativas que visem auxiliar essas entidades a encontrem-se regularmente
constituidas e em pleno funcionamento, a fim de que esteja aptas a obter acesso aos recursos disponiveis e
dessa forma auxiliarem no tratamento e recuperação dos dependentes quimicos.

Pelo exposto, pleteamos o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente requerimento.
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