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Projeto de Resolução Legislativa n",'CIì /ZAL}
Autor: Deputado Carlinhos Bessa

MODIFICA o inciso XX, do artigo 27 da Resolução

Legislativa n'469, de 19 de março de 2010 -
Regimento lnterno da Assembleia do Estado do

Amazonas.

RESOLUçÃO LEG tSLAT|VA:

Art. 1" Modifica o inciso XX, do artigo 27 da Resolução Legislativa darf469, de l-9 de

março de 20L0, passa a ter a seguinte redação:

Art.27 1...1

XX - Comissão de Políticas Sobre Drosas

Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS 20 dE

março de 2019.
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JUSTIFICATIVA

/\ resolução legislativa N"693, de 20 de fevereiro de 2019 alterou

diversos incisos e alíneas do artigo 27 da Resolução Legislativa N" 469, de 19 de março

de 2010, que "lNST|TUl o Regimento lnterno da Assembleia Legislativa do Estado do

Amazonas, e dá outras providôncias".

Dentre os incisos alterados, o inciso XX, na qual aborda sobre a

nomenclatura da Comissão Permanente sobre a temática de Drogas, foi alterado, onde

antes da resolução legislativa n"693, de 20L9, possuía a nomenclatura "Comissão de

Políticas sobre Drogas", sendo alterada, no inicio da L9e legislatura, por preposição

realizada na L8e legislatura, na qual modificou para "Comissão de Políticas

Antidrogas".

A ideia que se tem do prefixo "anli" segundo as normas gramaticais da

língua portuguesa indica-se uma ideia de oposição, contrariedade, direção oposta. Que

ainda assim, por via de norma moral, deve ser combatido.

As políticas atuais sobre a temática droga não podem ser apenas vistas

por um viés antagônico.

Hoje a droga, não vem a ser apenas um problema para a Segurança

Pública, mas sim de Saúde, Educação e Social, devendo ser posto como algo que deve:

ser prevenido, junto com a educação; tratado, por deixar os usuários em situações

patológicas de dependência química, pois é um problema de saúde pública;

acompanhado, pois não é só o usuário que sofre, mas também a família, trazendo

problemas financeiros, educacionais e outros para o conglomerado familiar, por assim,

se estendendo à sociedade.

Hoje, com o nome recém-alterado, esta comissão permanente que tem

como Presidente o Deputado Carlinhos Bessa, não pode ter em sua nomenclatura, por

onde é reconhecida uma ideia de política defasada, mas sim, atual, abrangente. Sendo
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assim, devendo ser alterada para a nomenclatura para a ideia mais aberta, logo,

ampla, como realmente estava antes da preposição, a resolução legislativa

n"693/2019, que alterou o que estava como ideal, onde constava a nomenclatura

"Comissão de Políticas sobre Drogas", que assim fora posta pela Resolução Legislativa

n"598/20L5.

Dessa forma, venho por esta preposição, propor a alteração para a

antiga nomenclatura que é mais aberta e abrangente que trata de tudo o que vem ser

relacionada à ideia da temática droga, que vem a estar presente na sociedade. Assim,

modificando a nomenclatura de "Comissão de Políticas Antidrogas" para "Comissão de

Políticas sobre Drogas".

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para a

aprovação desta presente propositura.

PLENÁR|O DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, Manaus 20 de

março de 201.9.
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