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Institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o
Programa Educacional de Prevenção e Combate
às Drogas e à Violência - PPCDV e estabelece
outras providências.

      

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art. 42
da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

    

 

Art. 1º Fica instituído no âmbito do Estado de Mato Grosso o Programa Educacional de Prevenção e
Combate às Drogas e à Violência - PPCDV, a ser implantado na rede de ensino público e particular, de
forma permanente, com a finalidade de prescrever meios, mecanismos e ações preventivas ao uso indevido
de drogas e de combate à violência nas escolas, objetivando a reinserção social dos envolvidos.

§1º O PPCDV é instrumento da Lei do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, que estabelece,
entre outras medidas, iniciativas dos Estados para desenvolver programas de atenção ao usuário e ao
dependente de drogas.

§ 2º Para fins desta Lei, consideram-se:

I - drogas - substâncias ou os produtos capazes de causar dependência; e

II - violência - a ação de constranger física ou moralmente uma pessoa para obrigá-la a submeter-se
aos desejos de outra.

 

 



 

Art. 2º São objetivos do PPCDV:

 I - desenvolver valores sociais;

II - conter a exposição aos riscos sociais;

III - proteger a saúde e a integridade física de professores, servidores, pais e alunos;

IV - articular a comunidade escolar para maior participação das famílias no desenvolvimento de ações
preventivas ao uso de drogas e de combate à violência, com vistas à valorização da vida;

V - estabelecer parcerias com órgãos públicos e privados, a fim de encontrar alternativas para reverter a
questão das drogas e da violência no ambiente escolar; e

VI - outras ações de fortalecimento ao pleno exercício de solidariedade e de cidadania.

 

Art. 3º O PPCDV terá como ação preponderante a prevenção, por meio de metodologia de ensino baseada
nas seguintes diretrizes:

I - capacitar, de forma continuada, pelo menos um profissional de cada estabelecimento escolar da rede de
ensino pública ou particular, podendo ser constituída equipe multidisciplinar para:

a) identificar, na esfera física e psicológica sinais decorrentes de maus-tratos, negligência e de abuso
sexual praticados contra crianças e adolescentes decorrentes do uso de drogas e do emprego da
violência;

b) analisar os fatores de vulnerabilidade e de risco a que possam estar expostos os alunos, adotando
práticas de mediação de conflitos no ambiente escolar, e orientar a família ou responsáveis quanto à
procura de serviços de proteção social;

c) identificar e sugerir atividades pedagógicas social da escola na construção da cultura da paz,
complementares, a serem realizadas pelos alunos fora do período letivo;

d) comunicar às autoridades competentes os casos de que tenham conhecimento, envolvendo
suspeita ou confirmação dos sinais de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" deste inciso, além de
orientar os pais dos alunos ou responsáveis sobre o papel da família a no processo educativo;

 II - desenvolver ações e aulas de noções de cidadania e resgate de valores, tais como respeito, tolerância,
humildade, disciplina, dignidade, ética na família, na escola e na sociedade, com estudos relacionados:

a) à relação entre o bullying, as drogas e a violência;

b) à relação entre os acidentes de trânsito e o uso de drogas e álcool;

c) ao esclarecimento sobre os riscos decorrentes da dependência química e da criminalidade
relacionada, direta ou indiretamente, ao uso das drogas.

III - desenvolver programas de prevenção primária ao uso de drogas lícitas e ilícitas destinados a alertar
sobre os malefícios causados à saúde física e mental do usuário.

Parágrafo único.  A metodologia utilizada para o desenvolvimento do Programa de Prevenção e Combate
às Drogas e à Violência deverá ser dirigida às séries dos ensinos fundamental e médio, com planejamento
adequado e, considerando, entre outros fatores, a idade dos alunos.

 



Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, nos termos do inciso III do art. 71 da Constituição
Estadual.

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sai publicação.
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JUSTIFICATIVA

Justificando a presente proposta, consideramos que ela, certamente, vai ao encontro dos anseios da
população Mato-grossense, pelo exposto a seguir.

A magnitude do problema do uso de drogas, verificada nas últimas décadas, ganhou tamanha proporção que
hoje é um desafio de saúde pública do País. Assim como também em relação ao emprego da violência, que
mantém estreita relação com o consumo de drogas, situações verificadas no perímetro e ambiente escolar,
bem como na sociedade em geral.

Além do mais, não podemos esquecer que o trabalho fundamental ou de base é a prevenção, principalmente
junto àqueles que ainda não tiveram contato com as drogas ou com as diversas formas de criminalidade.

A nossa proposta legislativa é voltada à identificação dos problemas vivenciados na comunidade escolar e à
apresentação das possíveis soluções e tomada de providências. O foco principal da futura Lei é a prevenção
ao uso de drogas e o combate à violência, com o propósito de desenvolver valores e conter a exposição
desse público aos riscos.

Também nos preocupamos com a proteção à saúde e à integridade física de professores, servidores, pais e
alunos, além da articulação da comunidade escolar para maior participação das famílias no desenvolvimento
de ações preventivas ao uso de drogas e de combate à violência, bem como com o envolvimento urgente
dos órgãos públicos.

Sabemos da existência do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência - PROERD,
acolhido por todas as Polícias Militares do Brasil, um projeto de relevante interesse público, cujos objetivos
são os mesmos de nossa proposta legislativa. No entanto, essa necessária ação não foi incorporada em
todos os Municípios Mato-Grossense, razão principal que nos leva a projetar essa discussão em torno dos
temas em comento, desta feita para todas as escolas, todas as salas de aula, sejam elas públicas ou
particulares.

De outra sorte, sentimos, sobremaneira, a necessidade de se possibilitar às escolas o desenvolvimento de
suas atividades em ambiente seguro e tranquilo, sem perturbações de qualquer natureza ou ordem,
garantindo a participação do aluno, da família, da sociedade civil organizada, com vistas a formar indivíduos
que saibam valorizar atitudes responsáveis, preconizado no art. 30 do projeto de lei em estudo. Mesmo
porque, se os problemas acontecem no ambiente escolar, é nesse ambiente que se tem o dever de buscar
soluções.

Tais ações configuram-se como uma proposta de solução às angústias da comunidade escolar, priorizando
estabelecer a necessária relação de confiança e de ajuda mútua entre o Poder Público e a população
catarinense, como uma das formas de resgatar o papel da escola na construção da cultura da paz.

Estamos seguros de que a relevância da iniciativa e seu inegável impacto na melhoria da qualidade da
educação mato-grossense e de sua gestão haverão de assegurar o apoio dos ilustres Pares para sua
aprovação, com vistas a promover o resgate do papel do Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa do
Estado de Mato Grosso, o representante primeiro dos estudantes e verdadeiro substrato das decisões de
interesse da coletividade. 
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