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PROJETO DE LEI N°. 999 DE 04 MAIO DE 2020.APRESENTADO NASESSAO 
ORDINARIA blCfipSlfoto

Institui a “Semana Municipal de 
ConscientizagaoPrevengao,

Combate ao Uso de Drogas” e da 
outras providencias
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A CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO Aprova:

Art. 1° Fica por esta Lei instituida no Municipio de Lapao "Semana Municipal de 
Prevengao, Conscientizagao e Combate ao Uso de Drogas", a ser realizada anualmente 
na semana correspondente ao dia 26 de junho, data em que se comemora o Dia 
Internacional de Combate ao Uso de Drogas.

Paragrafo Unico. A Semana criada por esta lei passa a fazer parte do Calendario Oficial 
de Eventos do Municipio de Lapao-Bahia.

Art. 2° Cabe a Secretaria Municipal de Saude fomentar e organizar agoes que visam a 
prevengao, o combate e a conscientizagao sobre o tema, como: campanhas, seminaries, 
palestras, debates, reunioes, workshops, conferencias, elaboragao de cartilhas, folders e 
cartazes, e outras, dando ampla divulgagao municipal.

Paragrafo Unico. Durante o ano poderao ser desenvolvidas campanhas e agoes que 
visem dar continuidade a conscientizagao, combate e prevengao ao uso das drogas.

Art. 3° A Secretaria de Saude podera firmar parcerias com outras Secretarias 
Municipals, Autarquias, Fundagoes, Associagoes, ONGs, Conselhos, Entidades 
Assistenciais, Organizagoes ligadas ao tema, Entidades Religiosas, 6rgaos Estaduais e 
Federais e com o setor privado, para a realizagao das campanhas e atividades inerentes 
a esta Lei.

Paragrafo unico. A Secretaria de Assistencia Social prestara auxilio as familias dos 
dependentes por intermedio de uma equipe interdisciplinar de profissionais 
especializados.

Art. 4° Durante a Semana Municipal de Prevengao, Conscientizagao e Combate ao Uso 
de Drogas, serao debatidos, entre outros, os seguintes temas:

I - a transmissao de nogdes sobre os efeitos de drogas nos estabelecimentos de ensino 
publico e privado, com abordagem de outros aspectos essenciais como, dentre outros:

a) a dependencia quimica;
kECEBEMOS
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b) os motives que levam as pessoas ao consumo de drogas;

c) os tratamentos, terapias e grupos de auto-ajuda;

d) os valores eticos e religiosos;

II - a divulgaqao de mensagens em lingua acessivel, visando esclarecer a populagao 
sobre as consequencias do uso de drogas;

III - a implantaqao, no setor de saude do Municipio, de programa de prevenqao, 
conscientizagao e combate ao uso de drogas;

i

IV - campanhas de prevengao, combate e conscientizagao ao uso de drogas;

V - fortalecer os grupos de auto-ajuda e de aconselhamento e as comunidades 
terapeuticas que tenham como objetivo favorecer e acelerar a recuperagao do usuario 
de drogas e atender seus familiares

Art. 5° A Secretaria de Educagao devera implantar nas escolas do municipio as 
seguintes agoes:

I - palestras com especialistas no assunto;

II - exposigoes de trabalhos escritos, cartazes e apresentagdes artisticas relativas ao 
tema;

III - campanha educativa de combate ao uso de drogas;

IV - caminhadas, passeatas e atos publicos;

V - seminarios antidrogas;

VI - conscientizagao da comunidade estudantil sobre as consequencias do uso de 
drogas, bem como, sua prevengao, tratamento e combate;

VII - capacitar educadores e professores da rede municipal de ensino sobre estrategias 
de combate ao consumo de drogas nas escolas;

VIII - o desenvolvimento de programas de esporte, cultura e lazer atraves do contra 
turno escolar, movimentos comunitarios, associagdes de moradores, associagdes de 
agricultores, entidades da sociedade civil e igrejas,;

IX - estimular os estabelecimentos de ensino privados a realiza-las;

Paragrafo Unico. Os eventos educativos, indicados neste artigo, terao como objetivo 
basico a transmissao de ensinamentos aos alunos sobre a nocividade 
consequencias do uso de drogas.

e as



« ESTADO DA BAHIAV

Fw CAMARAMUNICIPAL DELAPAO
Pga. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000

CNPJ 16.250.755/0001-84

Art. 6° O Poder Executive, durante a Semana Municipal de Prevengao, Conscientizagao
e Combate ao Use de Drogas, podera incentivar e apoiar a realizagao de atividades pela 
sociedade civil.

Art. 7° Os eventos promovidos poderao ter o envolvimento da cpmunidade 
que possfvel, contar com palestrantes e debatedores, 
professores, medicos e pessoas entendidas no assunto.

Art. 8° As despesas decorrentes desta correrao a conta das seguintes dotagoes 
orgamentarias previstas na Lei Orgamentaria Anual.

13.3820036.2.123 Secretaria de Educagao e Cultura 
101220006.2.049 Secretaria Municipal de Saude 
08.243.0005.2.088 Gestao do Fundo da Crianga e do Adolescente.

e, sempre 
com a participagao de

Artigo 9° Esta Lei entrara em vigor na data de sua publicagao.

Vereador: tdnaldo Jose Fernandes Vereadora: Maria Enedina da Silva Franca

Vereador: Vere : /ledson Gomes de Matosrado

JUSTIFICATIVA:

Nobre Presidente

Senhores Vereadores ‘

O presente projeto tern como objetivo o combate ao uso das drogas, alertando os 
perigos e consequencias que as drogas atraem, a conscientizagao deste serio problema 
e a incorporagao na agenda social do govern© municipal das questoes relacionadas a 
este tema, que vem degradando as familias e valores da sociedade.
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A justificativa para a escolha da semana compreendendo o dia 26 de junho, e que nesta 
data comemora-se o Dia Internacional de Combate o uso de Drogas. Corn objetivo de 
mobilizar a sociedade e convoca-la para o engajamento em combate este grande mal.

Nas ultimas decadas, o consumo de drogas vem aumentando assustadoramente em 
nosso municipio, e cada vez maior o indice de menores de idade fiagrados consumindo 
e ate vendendo entorpecentes na cidade. Precisamos criar mecanismos que fazeni a 
mteraqao de familias no combate direto ao consumo de drogas. Promovendo a 
prevenpao deste mal insuportavel e incontrolavel que esta atingindo diversas familias 
mdependentemente de classe social, profissao, rapa etnia e cor.

O Municipio deve zelar pelo bem estar de seus rnunicipes e as campanhas de 
prevenpao e conscientizapao sobre o uso de drogas visam evitar que pessoas de todas 
as idades ingressem nas drogas.

Drogas sao venenos que afetam a mente, destroem a criatividade e a vida do usuario e 
de todos que estao a sua volta. E mais, a droga ocasiona problemas de ordem familiar 
escolar, social e tambem governamental.

Em todas as promopdes e realizapdes estabelecidas neste projeto destacamos o carater 
educative, objetivando a conscientizapao sobre assunto, promovendo iniciativas na area
da saude, esporte, cultura e lazer como os principais instrumentos de combate ao uso 
de drogas.

O Combate ao uso de drogas e urn comprometimento de todos os entes federativos 
nosso Municipio deve fazer a sua parte.

Desta forma, pedimos a colaboragao dos pares desta Casa para a aprovacao do 
presente projeto. y

e o

Plenario Geova de Lima Sobrinho, 04 de Maio de 2020

Vereador: Ednalclo Jose Fernandes Vef^dqir/Jedson Gomes de Matos

Vereador: Maria/ Enedina da Silva Franca Verea ulo Henfiqikb Dburado
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Emenda Modificativa n° 01/2020 ao Projeto de Lei n° 999/2020.

“Modifica o art. 8° do texto do Projeto de 
Lei n. 999, de 04 de maio de 2020, 
passando a vigorar com a seguinte 
Redagao”

... O ART. 8° PASSA A TER A SEGUINTE REDAQAO ” As despesas decorrentes 
desta Lei correrao por conta do orgamento impositivo previsto nos artigos 74 e 75 da Lei 
Organica Municipal, a serem incluidas na previsao orgamentaria de 2021.

JUTIFICATIVA: A Emenda modificativa em apresentagao, busca dotar o Projeto de Lei 
999/2020 da disposigao orgamentaria necessaria ao cumprimento das agdes previstas 
mesmo.
Dessa forma, as agdes ali previstas terao sua plena execugao mediante disponibilidade 
de recursos indicadas atraves do Orgamento Impositivo, conforme legislagao vigente.

Plenario Jeova de Lima Sobrinho, 27 de maio de 2020.

no

Vereador
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Emenda Modificativa n° 02/2020 ao Projeto de Lei n° 999/2020.

“Modifica o art. 9° do texto do Projeto de 
Lei n. 999, de 04 de maio de 2020, 
passando a vigorar com a seguinte 
Redagao”

... O ART. 9° PASSA A TER A SEGUINTE REDAQAO ” Esta Lei entrara em vigor a 
partir de 01 de Janeiro de 2021”.

Plenario Jeova de Lima Sobrinho, 27 de maio de 2020.

LOT Tips LopejfGadea 
VereSttor------^

PauI^Koberto
Vereador
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PARECER
COMISSAO DE CONSTITUIQAO, JUSTIQA E REDAgAO FINAL.

Parecer ao Projeto de Lei n° 999/2020, de autoria do Poder Legislative 
Municipal que institui a “Semana Municipal de Prevengao, Conscientizagao e Combate 
ao Uso de Drogas", na forma a seguir especificadas, e da outras providencias.

I - Relatorio

A materia em analise, de autoria do Poder Legislative Municipal, no uso de 
suas atribuigoes legais, conforme prevista pelo art. 36 da Lei Organica, que institui a 
“Semana Municipal de Prevengao, Conscientizagao e Combate ao Uso de Drogas”, na 
forma a seguir especificadas, e da outras providencias.

II - Analise

Procedendo a analise do Projeto de Lei em discussao a luz dos preceitos 
legais que Ihe sao aplicaveis, notadamente, no que concerne a iniciativa da materia, 
previsto no art. 36 da Lei Organica Municipal a Comissao Permanente desta Casa se 
reuniu para dar o referido parecer. Observa-se a presenga de quesitos essenciais a sua 
aprovagao como constitucionalidade e boa tecnica legislativa bem como a relevancia 
que a materia se reveste.

Ill - Voto

Em face do exposto, tendo em vista que o Projeto de Lei n° 999/2020 
atende as exigencias da legislagao pertinente que disciplina o process© legislative, 
votamos unanimemente pela sua aprovagao.

Emenda Modificativa n° 01/2020 votamos unanimemente pela sua
aprovagao.

Emenda Modificativa n° 02/2020 votamos unanimemente pela sua
aprovagao.

Sala das Comissoes, 27 de maio de 2020

3/

VefeStar Luiz Carlos Lopes)Gadea
Presidente da Comissao-de-Constituigaordustiga e Redagao Final. 

Relator do Projeto 999/2020

RESULTADO DA VOTAgAO DO RELATORIO DOS RELATORES 
Parecer (es) da(s) Comissao (es)



* •
* fWl ESTADO DA BAHIA

lPR CAMARA MUNICIPAL DELAPAO
P?a. Braulio Cardoso, 58 - Centro - Fone: (74) 3657-1224 - Lapao - BA - CEP 44905-000 

: CNPJ 16.250.755/0001-84

a

A Comissao presente: Comissao de Constituigao, Justiga e Reda?ao Final, 
apos apreciar o veto do seu relator, definem pela aprovagao do presente Parecer e suas 
emendas.

Estiveram presentes os Sehhores Vereadores: Luiz Carlos Lopes Gadea - 
Presidente da Comissao de Constituigao, Justiga e Redagao Final, Vereador Ednaldo 
Jose Fernandes e Vereador Paulo Roberto Reis Silva - Membros da Comissao de 
Constituigao, Justiga e Redagao Final.

Sala das Comissoes, 27 de maio de 2020..
»

READOR iUUIZ CARLOS LOPES GADEA

VEREADOR PAULO ROBERTO REIS SILVA
V
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VEREADOR EDNALDO JOSE FERNANDES
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