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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N.º 007/ 2019 

 

 

“Institui a Semana Municipal de 

Prevenção ao uso e tráfico de drogas 

ilícitas e ao uso de drogas lícitas no 

município de Ipê” 

 

 

Art. 1.º Fica instituída a realização de uma semana de conscientização e prevenção 

ao uso e ao tráfico de drogas ilícitas e ao uso de drogas lícitas no município de Ipê, sendo 

intitulada “Semana Municipal de Prevenção ao uso de drogas”, a realizar-se no mês de 

junho, na semana do dia 26, com a finalidade de promover ações que facilitem o diálogo 

com as crianças, adolescentes e jovens e suas famílias a fim de prevenir o uso de drogas. 

 

Parágrafo único. A data sugerida refere-se ao dia internacional contra o abuso e 

tráfico ilícito de drogas.  

 

Art. 2.º Para a organização das atividades a serem desenvolvidas na Semana 

Municipal de Prevenção ao uso de drogas, deverá ser constituída uma Comissão 

Organizadora com representantes da Câmara de Vereadores, dos Grêmios Estudantis das 

escolas, professores, pais, conselheiros tutelares, profissionais da Secretaria Municipal da 

Saúde, Assistência Social e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Polícia Civil, 

Brigada Militar e Condica.  

 

§ 1.º A coordenação da Comissão organizadora ficará a cargo dos representantes 

da Câmara de Vereadores. 

 

§ 2.º As ações de prevenção ao uso de drogas, poderão contar com rodas de 

conversa, estudos de caso, palestras com orientações às famílias, cine-debates sobre a 

temática, entre outras ações que a Comissão Organizadora e os participantes julgarem 

necessárias. 

 

§3° Ficará a cargo das demais Entidades do Município informaram 15 dias antes 

da realização da semana para Municipal de Conscientização e Prevenção ao uso e tráfico 

de drogas ilícitas e ao uso de rogas lícitas se participarão da Comissão informar se 

desejam ou não participar da Comissão Organizadora.   
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Art.5° A divulgação da Programação dessa Semana deve ocorrer nos programas de rádio 

da Prefeitura Municipal de Ipê, e do Informativo da Câmara Municipal de Ipê, juntamente 

nas redes Sociais de todas as entidades apoiadoras do Projeto. 

Art. 6° As entidades como grupos de mulheres, grupos da terceira idade, Cooperativas, 

Sindicatos, Agências Bancárias e demais Entidades situadas no Município poderão apoiar 

o Projeto se assim desejarem estando dispostos a divulgar o Projeto em todas suas mídias, 

realizar atividades para o Projeto e ter seu nome e slogan divulgados nas mídias.  

Art. 7° O público alvo dessa semana de conscientização e prevenção são os jovens de 10 

a 18 anos do Município.  

Art. 8° O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei no que couber. 

Art. 9° Esta lei entra em vigor na data da publicação. 

 

 

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 23 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

Ver. Alcione Pellin Cavalheiro                                        Ver. Alecir Benetti 

Bancada do PDT                                                            Bancada do PP  

 

 Ver. Cassiano de Zorzi Caon                                       Ver.ª Gislaine Ziliotto 

Bancada do MDB                                                             Bancada do PT 

 

Ver. Ivar Guerra                                                             Ver. João Paulo Zanotto 

Bancada do PP                                                                    Bancada do PP 
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Ver. Luiz Carlos Scapinelli                                              Ver. Paulo Roberto Agustini 

Bancada do PT                                                                    Bancada do PSDB 

    

 

Verª Rosane Pereira de Souza 

Bancada do MDB 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 007/2019 

 

Senhora Presidente, 

Senhores Vereadores: 

 

               Os Alunos participantes do Projeto Aluno Cidadão Ipeense 2019, da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental São João Batista de La Salle e da Escola Municipal de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental Leonel de Moura Brizola, propuseram, na 

Sessão Plenária do dia 22 de outubro de 2019, para consideração do Plenário, Projeto de 

Lei Legislativo n° 007/2019, o qual “Institui a semana Municipal de conscientização e 

prevenção ao uso e tráfico de drogas ilícitas e ao uso de drogas lícitas no município de 

Ipê.” 

             Devido ao aumento de ocorrências de tráfico de drogas ilícitas no Município, nos 

Municípios vizinhos e no Rio Grande do Sul, esse Projeto é criado para barrar esse 

crescimento e fazer com que o consumo de drogas no Município diminua de modo que a 

população participe de forma ativa deste projeto de conscientização e prevenção. 

             Assim, a população se conscientiza dos perigos trazidos pelas drogas ao nossos 

Município e cada usuário.  

              Este projeto, ajuda na prevenção ao uso de drogas ilícitas e lícitas no Município 

e no aumento do conhecimento sobre o assunto, para que Ipeenses, especialmente jovens 

não se envolvam com o tráfico de drogas, nem como traficantes e nem como 

consumidores.  

 

  Sabemos que a raiz de vários problemas de Segurança Pública, estão 

relacionados ao uso de drogas. O uso destas substâncias tóxicas acarretam não apenas 

prejuízos à saúde do usuário, mas sérios danos ao seu meio familiar que acabam refletindo 

na vida de toda a comunidade. 

As ações a serem organizadas devem envolver as crianças, adolescentes e jovens, 

pois nestas faixas etárias é que geralmente se inicia o uso de drogas. Mas as ações devem 
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priorizar a participação das famílias, para que os pais e demais familiares sejam 

orientados a respeito e saibam no cotidiano de suas casas estabelecer o diálogo com seus 

filhos e perceber possíveis sinais de alerta.  

 

A prevenção sempre será o melhor caminho. Por isso, pedimos a colaboração 

dos demais vereadores para a aprovação deste Projeto de Lei. 

 

 

Sala Legislativa Osmar Vargas dos Santos, em 23 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

Ver. Alcione Pellin Cavalheiro                                        Ver. Alecir Benetti 

Bancada do PDT                                                            Bancada do PP  

 

 Ver. Cassiano de Zorzi Caon                                       Ver.ª Gislaine Ziliotto 

Bancada do MDB                                                             Bancada do PT 

 

Ver. Ivar Guerra                                                             Ver. João Paulo Zanotto 

Bancada do PP                                                                    Bancada do PP 

 

 

Ver. Luiz Carlos Scapinelli                                              Ver. Paulo Roberto Agustini 

Bancada do PT                                                                    Bancada do PSDB 

    

 

Verª Rosane Pereira de Souza 

Bancada do MDB 


