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INSTITUI a "Semana Estadual de Políticas Sobre

Drogas", no âmbito do Estado do Amazonas.

A ASSEMBLEIA LEGISLAïIVA DO ESTADO DO AMAZONAS DECRETA:

Art. L'Fica instituída a Semana Estadual de Políticas Sobre Drogas, a ser realizada,

anualmente, na última semana de setembro, no ârnbito do Estado do Amazonas.

Art. 2'A Semana Estadual de Políticas Sobre Drogas tem como objetivos

l- levar ao conhecimento à população em geral :s informações acerca das Políticas

Sobre Drogas;

ll - orientar sobre o uso de drogas, recuperação, pós-recuperação e sobre sanções e

impactos do uso ao meio social, familiar e educacional sobre as drogas;

lll - diagnosticar os casos patológicos derivados do uso da droga;

lV realizar encaminhamentos dos usuários de drogas à acompanhamento

especializado;

V - debater sobre as Políticas Sobre Drogas com profissionais, entidades e cidadãos

integrados ao assunto;

Vl - realizar promoções de atos do Poder Público sobre as Políticas Sobre Drogas;
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Vll - orientar a população sobre a importância da redução da oferta e a repressão da

produção não autorizada e do tráfico de drogas; e

Vlll - promover a construção do conhecimento sobre drogas no Estado do Amazonas,

estimulando estudos, pesquisas e avaliações sobre violência, aspectos

socioeconômicos e culturais, e ações de redução de oferta.

Art. 3' Durante a Semana Estadual de Políticas Sobre Drogas serão promovidas

atividades que busquem :

| - integrar os cidadãos às Políticas Sobre Drogas; e

ll - profissionalizar e aperfeiçoar profissionais da saúde, da educação, da assistência

social, do direito e da segurança pública, com a realização de fóruns, cooperações

técnicas e científicas no que tange as Políticas Sobre Drogas.

Art. 4" As organizações não governamentais, asso':iações e entidades que tenham os

seus objetivos sobre a Semana Estadual de Políticas Sobre Drogas poderão celebrar

parcerias com órgãos do Estado.

Art.5'A aludida data passa a integrar o calendário oficial de eventos do Estado do

Amazonas.

Art. 6" Fica revogada a Lei 2.965, de 01 de agosto de 2015, que "DISPÕE sobre a

obrigatoriedade das lnstituições Públicas e Privadas inserirem no calendário anual a

realização da Semana "Anti-Drogas".

Art.7" Esta Lei entra em vigor na data na sua publicação
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PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO EsTADo Do AMAZoNAS, Manaus 4 de

junho de 2019.
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JUSTIFICATIVA

Proponho a instituição da Semana Estalual de Políticas Sobre Drogas com

base na Política Nacional Sobre Drogas, que busca construir uma sociedade mais

saudável por meio da prevenção, do tratamento, do acolhimento e da recuperação e

reinserção. Assim, instituída pelo Presidente da República, Jair Bolsonaro, pelo decreto

n" 9.76I, de L1 de abril de 2019.

As diretrizes da Semana de Políticas Sobre Drogas se apoiam nas diretrizes

da Política Nacional Sobre Drogas que são de:

a) promover e realizar, periódica e regularmente, levantamentos

abrangentes e sistemáticos sobre o consumo de drogas lícitas e ilícitas, incentivar e

fomentar a realização de pesquisas dirigidas à scciedade, considerada a extensão

territorial do País e as características regionais, culturais e sociais, além daquelas

voltadas para populações específicas, por meio d: instituições públicas ou privadas

sem fins lucrativos;

b) incentivar e fomentar a realização de pesquisas básicas,

epidemiológicas, qualitativas e de inovações tecnológicas, desenvolvidas por

organizações governamentais e não-governamentais sem fins lucrativos, sobre os

determinantes e condicionantes de riscos e agravos das drogas, o conhecimento sobre

as drogas lícitas e ilícitas, a extensão do consumo e sua evolução, a prevenção do uso,

a repressão, o tratamento, o acolhimento, a recup3ração, o apoio, a mútua ajuda e a

reinserção social;

c) assegurar, por meio de pesquisas, a identificação de princípios

norteadores de programas preventivos e terapêuticos;

d) garantir que sejam divulgados por meio do OBID e por meio de

comunicação impresso, as pesquisas, os levantamentos e as avaliações referentes ao

uso do tabaco e seus derivados, do álcool e de outras drogas, contratados pelo

Av. Mário Ypiranga Monteiro, n.s 3.950 - Ëd. Dep. José de ksus Lins de Albuquerque - Parque Dez

CEP 69.050-030 - Manaus - AM - Brasil

Í10 assembleiaam www,alaam.gov.br



PODSR TEGISTATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

FSÏADCI DO AMAZONAS

GABINETE DO DEPUTADO CARLINI.IOS BESSA

governo federal, e outros trabalhos nacionais e internacionais de relevantes, que

permitam aperfeiçoar uma rede de informaç5es confiáveis para subsidiar o

intercâmbio com instituições regionais, nacionais e estrangeiras, além de organizações

multinacionais similares.

Vale ressaltar que se faz necessária a revogação da Lei Lei 2.985, de 01 de

agosto de 20L5, que "DISPÕE sobre a obrigator edade das lnstituições Públicas e

Privadas inserirem no calendário anual a realizaçãr da Semana "Anti-Drogas", pois a

idéia que se tem do prefixo "anïi" segundo as normas gramaticais da língua

portuguesa indica 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 apenar. 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.

Desta forma, minha proposição possui o intuito de que pelo menos por

uma semana, dentro do calendário de eventos do Estado, seja direcionado às políticas

sobre drogas e a sua integração no âmbito Estadc'-Cidadão, buscando construir uma

sociedade mais saudável.

Por assim, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação da

presente propositura.
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PLENÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS, MANAUS 30 dC

maio de 2019
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