
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  Nº 07/2009

Institui a Política Estadual Antidrogas,  acrescentando o Capítulo III ao Título V da Constituição
Estadual.

A ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA  DO  ESTADO DO ESPÍRITO  SANTO

 D E C R E T A:

Art. 1º O Título V - DA DEFESA DO CIDADÃO E DA SOCIEDADE da Constituição Estadual
passa a vigorar acrescido do Capítulo III - DA POLÍTICA ESTADUAL ANTIDROGAS”, com o seguinte
artigo 134-A:

“CAPÍTULO III

POLITICA ESTADUAL ANTIDROGAS

Art.  134-A:  A  Política  Estadual  Antidrogas,  dever  do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,
prescreve  medidas  para  a  prevenção  do  uso  indevido,  tratamento,  recuperação,  reinserção  social,
redução dos danos sociais e à saúde de usuários e dependentes de drogas. 

§  1º  A  Política  Estadual  Antidrogas  tem  o  objetivo  de  articular,  integrar,  organizar  e  coordenar  as
atividades que possuam a finalidade de:

I – prevenção, tais como:

a) conscientizar a sociedade da ameaça representada pelo uso indevido de drogas e suas conseqüências;

b)  educar,  informar,  capacitar  e  formar  agentes  em  todos  os  segmentos  sociais  para  a  ação  efetiva  e
eficaz de redução da demanda, fundamentada em conhecimentos científicos validados e experiências bem
sucedidas;

c) sistematizar as iniciativas, ações e campanhas de prevenção do uso indevido de drogas em uma rede
operativa de medidas preventivas, com a finalidade de ampliar sua abrangência e eficácia;

d) reduzir as conseqüências sociais e de saúde decorrentes do uso indevido de drogas para o indivíduo,
para a comunidade e para a sociedade em geral;

e) instituir sistema de gestão para o planejamento, acompanhamento e avaliação das ações de redução da
demanda por meio da promoção de levantamentos e pesquisas sistemáticas.

II - de tratamento, recuperação e reinserção social, tais como:

a)  incentivar  a  articulação,  em  rede  estadual  de  assistência,  da  grande  gama  de  intervenções  para
tratamento  e  recuperação  de  usuários  de  drogas  e  dependentes  químicos,  incluídas  as  organizações
voltadas a reinserção social e ocupacional;

b)  desenvolver  um  sistema  de  informações  que  possa  fornecer  dados  confiáveis  para  o  planejamento  e
para  avaliação  dos  diferentes  planos  de  tratamento  e  recuperação  sob  a  responsabilidade  de  órgãos
públicos, privados ou organizações não-governamentais;

c) definir normas que regulem o funcionamento de instituições dedicadas ao tratamento e à recuperação
de  dependentes,  quaisquer  que  sejam os  modelos  ou  formas  de  atuação,  bem como  das  relacionadas  à
área de reinserção social e ocupacional;

d) estabelecer procedimentos de avaliação para todas as intervenções terapêuticas e de recuperação, com



base em parâmetros comuns, de forma a permitir a comparação de resultados entre instituições;

f)  adaptar  o  esforço  especial  ás  características  específicas  dos  públicos-alvos  como  crianças  e
adolescentes, moradores de ruas gestantes e indígenas;

g) incentivar, por meio de dispositivos legais que contemplem parcerias e convênios em todos os níveis do
Estado, a atuação de instituições e organizações públicas ou privadas que possam contribuir, de maneira
efetiva, no tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional.

§ 2º.  As ações públicas devem privilegiar o caráter preventivo e educativo da política sobre drogas,  na
elaboração de programas de incentivos à boa formação social e familiar,  considerando a prevenção do
consumo de drogas.” 

Art. 2º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 30 de setembro de 2009.

RODRIGO CHAMOUN

Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

 O  uso  indevido  de  drogas  constitui,  na  atualidade,  como  uma  séria  e  persistente  ameaça  à
humanidade  e  à  estabilidade  das  estruturas  e  valores  políticos,  econômicos,  sociais  e  culturais  da
sociedade.

O Brasil, segundo o Relatório Mundial sobre Drogas 2008 organizado pelo Escritório das Nações
Unidas  sobre  Crimes  e  Drogas,  é  o  segundo maior  mercado de  cocaína  (cerca  de  870  mil  usuários)  das
Américas,  depois  dos  Estados  Unidos  (cerca  de  6  milhões  de  consumidores  de  cocaína).  Pesquisas



domiciliares  realizadas no Brasil  mostraram aumento  na  prevalência  anual  (uso  pelo  menos  uma vez  ao
ano) de 0,4% da população entre 12 e 65 anos em 2001 para 0,7% em 2005. 

O  território  do  Brasil  tem  sido  crescentemente  explorado  por  grupos  do  crime  organizado
internacional que buscam pontos de trânsito para os carregamentos de cocaína que vêm da Colômbia, da
Bolívia e do Peru e seguem para a Europa. É provável que isso tenha aumentado a oferta de cocaína para o
mercado doméstico  brasileiro.  O Sudeste  e  o  Sul  do  Brasil  são  as  áreas  mais  afetadas  pelo  consumo de
cocaína. 

O aumento mais importante no consumo de maconha na América Latina foi registrado no Brasil, o
que reflete aumento na disponibilidade de derivados de cannabis [maconha e haxixe] do vizinho Paraguai.
A prevalência anual do uso de maconha aumentou duas vezes e meia: de 1% em 2001 para 2,6% em 2005.
Já o ecstasy é consumido por 0,2% da população adulta no país.

Sob  a  ótica  político-administrativa  do  Estado  Brasileiro,  nós  legisladores  atuamos  conforme  os
fundamentos  da  Constituição  Federal,  outorgando  ao  povo  o  direito  de  cidadania,  dignidade  da  pessoa
humana, valores sociais do trabalho e livre iniciativa, que devem ser aplicados à máxima eficácia. Por isso,
temos o dever de buscar o resgate ético da dívida criada pela ausência de políticas públicas que permitiu a
vulnerabilidade da sociedade às drogas. 

Sem  dúvida,  a  melhor  forma  de  levar  essa  mensagem  a  sociedade  é  a  criação  de  uma  Política
Estadual sobre Drogas. Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação desta emenda.


