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Indicação Nº   114 /2015 
 
 

Considerando o importante trabalho social desenvolvido pela entidade 

C.A.D.A. – Casa de Apoio ao Drogado e ao Alcoólatra de Santa Rita do Passa Quatro de 

caráter assistencial de Santa Rita do Passa Quatro, que é revestida de grande interesse social 

pelo trabalho abrangido em prol de nossa população. 

Por ser uma entidade sem fins lucrativos, a manutenção da mesma e das 

atividades realizadas é através de recursos da comunidade, que vem sendo insuficientes para o 

desenvolvimento dos projetos, bem como, para ampliação do atendimento conforme a 

demanda dos assistidos que nada pagam (os assistidos são todos socialmente atendidos). A 

diretriz do trabalho da C.A.D.A. consiste em proporcionar uma Casa-Lar para os assistidos, 

embora provisório, com características de proteção e moradia, visando preferencialmente o 

fortalecimento dos vínculos familiares. A C.A.D.A. tem como objetivo a Recuperação de 

Vidas. Ou seja: a Entidade efetua a inclusão dos dependentes químicos novamente junto à 

família, ao trabalho e à sociedade. 

Senhor Prefeito a finalidade deste é solicitar a Vossa Excelência, quando 

enviar a esta Câmara para a aprovação das subvenções para o exercício de 2016, que seja 

aumentado o valor da subvenção destinada anualmente à Entidade, não pelo motivo da 

mesma ser a que mais vai receber (atualmente é a que menor valor de subvenção recebe), mas 

para que seja feita justiça, para que a C.A.D.A. possa manter o custeio do Projeto, e 

potencialização dos trabalhos, melhorando assim a qualidade e a capacidade dos serviços 

relevantes prestados à comunidade. E também poder aumentar o número de vagas, pois a 
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procura é grande principalmente de dependentes de drogas. O número de vagas poderá ser 

aumentado tendo recursos para suprir os gastos.  

Por essa razão são dignas as reivindicações e precisam do apoio do Poder 

Público. 

Sala das Sessões, 11 de novembro de 2.015. 
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