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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 037/2011 
 
 

Altera a denominação da Comissão Permanente de Política 
Antidrogas, criada pela Resolução nº 2.826, de 18 de maio de 
2010, que alterou dispositivos do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15.7.2009. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
DECRETA: 

 
 

Art. 1º O artigo 40, inciso XIV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

2.700, de 15.7.2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
Art. 40. [...] 
 
[...] 
 
XIV - de Política sobre Drogas 
 
 

Art. 2º O artigo 54-A, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 

15.7.2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
 
Art. 54-A. À Comissão de Política sobre Drogas compete opinar sobre: 
 
I - assuntos inerentes à política estadual sobre drogas, englobando as 
medidas para a prevenção do uso indevido, tratamento, recuperação, 
reinserção social, redução dos danos sociais e à saúde de usuários e 
dependentes de drogas; 
 
[...] 
 
 

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões, em 17 de outubro de 2011. 

 

 

________________________ 
GENIVALDO LIEVORE 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto de Resolução objetiva reformular a denominação da “Comissão 

de Políticas Antidrogas” para “Comissão de Políticas sobre Drogas”. 

  

A Secretaria Nacional Anti-Drogas (SENAD) desenvolveu, em 2004, um processo de 

realinhamento da política vigente. Com base em dados epidemiológicos atualizados 

e na ampla participação social, a partir do Fórum Nacional sobre Drogas (2004), o 

prefixo “anti” foi substituído por “sobre”, passando a ser denominada “Política 

Nacional sobre Drogas”. 

 

A mudança nominal teve sua explicação no fato de que o termo “antidrogas” denota 

alguns equívocos, desde o próprio conceito de drogas até sua compreensão e 

enfrentamento. 

 

Nesse sentido, é necessário resgatar que droga é toda e qualquer substância que 

introduzida no organismo modifica suas funções, como vários alimentos, 

medicamentos e bebidas utilizadas cotidianamente e normalmente pela humanidade 

(chocolate, cerveja, café, entre outros). Então, compreende-se que o termo 

“antidrogas” faz referência ao enfrentamento a todas essas substâncias, e não 

somente às ilícitas. 

 

Isto nos remete ao entendimento de que o foco do enfrentamento aos problemas 

relacionados com drogas não deve ser direcionado à droga/substância em si, mas à 

relação que o ser humano estabele com esta, como a criminalidade e dependência. 

Ressalta-se que o uso de drogas e o tráfico são questões diferentes e possuem 

especificidades. 

 

Desse modo, evidencia-se também que o prefixo “anti” denota ainda a relação 

histórica de associação das drogas somente às áreas de segurança pública e 

justiça, e não como questão de saúde pública. 

 

Pelo adequado andamento do exercício do mandato eletivo dos deputados 

estaduais, representantes do Povo do Espírito Santo, proponho o presente projeto, 

afirmando a necessidade e importância da mudança da denominação “Comissão de 

Políticas Antidrogas” para “Comissão de Políticas sobre Drogas”. 

 

________________________ 
GENIVALDO LIEVORE 

Deputado Estadual 


