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Requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

de Taubaté, informações sobre a atuação do município 

nas ações da Política Nacional sobre o Álcool, 

conforme dispõe ao Decreto nº. 6.117 de 22 de maio de 

2007. 
                

 

                                                          Senhor Presidente, 

 

       

     Considerando que, o Governo Federal através do 

Decreto nº . 6.117 de 22 de maio de 2007 estabeleceu a Política Nacional sobre o Álcool contendo 

princípios fundamentais à sustentação de estratégias para o enfrentamento coletivo dos problemas 
relacionados ao consumo de álcool, contemplando a intersetorialidade e a integralidade de ações 
para a redução dos danos sociais, à saúde e à vida causados pelo consumo desta substância, bem 
como as situações de violência e criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas 
na população brasileira. 

     Considerando que, dentre as diretrizes da Política 

Nacional sobre o Álcool, estão contidas as de: 

1 - promover a interação entre Governo e sociedade, em todos os seus segmentos, com ênfase 
na saúde pública, educação, segurança, setor produtivo, comércio, serviços e organizações não-
governamentais; 

2 - estabelecer ações descentralizadas e autônomas de gestão e  execução nas esferas federal, 
estadual, municipal e distrital; 

3 - estimular para que as instâncias de controle social dos âmbitos federal, estadual, municipal e 
distrital observem, no limite de suas competências, seu papel de articulador dos diversos segmentos 
envolvidos; 

4 - utilizar a lógica ampliada do conceito de redução de danos como referencial para as ações 
políticas, educativas, terapêuticas e preventivas relativas ao uso de álcool, em todos os níveis de 
governo; 

5 - considerar como conceito de redução de danos, para efeitos desta Política, o conjunto 
estratégico de medidas de saúde pública voltadas para minimizar os riscos à saúde e à vida, 
decorrentes do consumo de álcool; 

     Considerando que, a Política Nacional sobre o Álcool 

estabeleceu um conjunto de medidas para reduzir e prevenir os danos à saúde e à vida, bem como 

as situações de violência e criminalidade associadas ao uso prejudicial de bebidas alcoólicas na 
população brasileira;  

 



REQUERIMENTO 

REQ007 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

      Considerando que, Decreto 6.117 tratou das questões 
referentes ao estabelecimento de parceria com os municípios para a recomendação de ações 
municipais, nas seguintes condições:  

a) Apoiar a fiscalização dos estabelecimentos destinados à diversão e lazer, especialmente para 
o público jovem no que se refere à proibição de mecanismos de indução ao consumo de álcool: 

b) Incentivar medidas de proibição para a consumação mínima, promoção e degustação de 
bebidas alcoólicas; 

c) Incentivar medidas de regulamentação para horário de funcionamento de estabelecimentos 
comerciais onde haja consumo de bebidas alcoólicas; 

d) Apoiar os Municípios na implementação de medidas de proibição da venda de bebidas 
alcoólicas em postos de gasolina; 

e) Incentivar o estabelecimento de parcerias com sindicatos, associações profissionais e 
comerciais para a adoção de medidas de redução dos riscos e danos associados ao uso indevido e 
ao abuso de bebidas alcoólicas: 

f) Incentivar a capacitação de garçons quanto à proibição da venda de bebidas para menores e 
pessoas com sintomas de embriaguez;  

g) Estimular o fornecimento gratuito de água potável nos estabelecimentos que vendem bebidas 
alcoólicas; 

h) Promover e facilitar o acesso da população a alternativas culturais e de lazer que possam 
constituir escolhas naturais e alternativas para afastar o público jovem do consumo do álcool. 

                                                         Assim sendo, é que: 

REQUEREMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal ouvido o plenário, dispensadas as demais formalidades de praxe, que no uso de 

suas atribuições, se digne a nos informar o que segue: 

     O Município firmou parcerias com os demais entes 

federados a fim de colocar em prática o conjunto de medidas estabelecidas pelo Decreto 

nº. 6.117/2007 visando reduzir e prevenir os danos à saúde e à vida, bem como as 

situações de violência e criminalidades associadas ao uso prejudicial de bebidas 

alcoólicas entre a nossa população?  

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 02  de março de 2017. 

 

Vereadora Loreny - PPS 
 

 


