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PROJETO DE LEI Nº________/2019 

 

Institui a Semana Estadual de Políticas 

Sobre Drogas, a ser realizada anualmente 

na quarta semana do mês de junho. 

 

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual de Políticas sobre Drogas, a ser realizada 

anualmente, na quarta semana do mês de junho. 

 

Art. 2º No período de que trata o art. 1º desta Lei, serão intensificadas as ações de: 

 

I - difusão de informações sobre os problemas decorrentes do uso de drogas;  

 

II - promoção de eventos para o debate público sobre as políticas sobre drogas;  

 

III - difusão de boas práticas de prevenção, tratamento, acolhimento e reinserção 

social e econômica de usuários de drogas; 

 

IV - divulgação de iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de 

drogas;  

 

V - mobilização da comunidade para a participação nas ações de prevenção e 

enfrentamento às drogas;  
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VI - mobilização dos sistemas de ensino previstos na Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na realização 

de atividades de prevenção ao uso de drogas. 

 

Art. 3º Após promulgação desta Lei deverá ser promovida a inclusão da Semana 

Estadual da Política sobre Drogas, no Anexo II da Lei nº 10.973, de 15 de janeiro de 

2019. 

 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Sala de Sessões, em 17 de maio de 2019. 

 

Delegado Lorenzo Pazolini 
Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

O projeto surgiu da necessidade de se falar abertamente sobre as drogas e de trocar 

e adquirir informações sobre o assunto, prevenindo danos irreparáveis à população. 

 

Engana-se quem acha que adolescentes, aparentemente sem problemas, nunca 

experimentaram drogas. Por isso é importante informar o aluno sobre os malefícios 

do vício. Essa noção foi a matriz para o protocolo desta proposição. 

 

É muito comum que o jovem tenha contato com algum tipo de droga. Por isso, é de 

extrema importância que haja um engajamento estatal para orientar pais e filhos 

sobre os efeitos nocivos das drogas, evitando assim futuras vítimas deste “veneno”.  

 

Falar sobre drogas, porém, não basta. Dependendo da forma como o assunto é 

tratado, pode até estimular a curiosidade pelo uso. Por essa razão, é fundamental a 

demonstração do perigo que as drogas trazem para o usuário. E é exatamente o que 

a proposta traz como objetivo principal. 

 

Face ao exposto, para que seja diminuído o uso de drogas dentro do nosso Estado, 

conclamamos o apoio dos nobres Pares à aprovação desta proposição, por 

reconhecerem a importância e o interesse público que ela traduz. 
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