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Dispõe sobre a inclusão de uma aula semanal
com  ensinamentos  sobre  os  danos  a  saúde,
causados pelo fumo, álcool e tóxicos, em todas
as  escolas  do  âmbito  estadual  e  privado  do
Estado de Mato Grosso.

        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:

Artigo 1º - Fica instituída como obrigatória no currículo escolar das escolas de âmbito estadual e privado no
Estado de Mato Grosso, a disciplina de Educação e Prevenção ao uso de cigarro, álcool, tóxicos e outras
substâncias psicoativas.

Parágrafo único A disciplina será ministrada a partir da 4ª série do ensino fundamental com linguagem,
conteúdo curricular e técnicas adequadas a cada série.

Artigo 2º - A implementação da disciplina de Educação e Prevenção ao uso de cigarro, álcool e tóxicos se
dará no ano letivo imediatamente posterior a entrada em vigor da presente Lei.

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 4º - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

O uso de drogas lícitas (cigarro, álcool) e ilícitas (tóxicos) é um fenômeno que preocupa as autoridades de
saúde em todo o mundo, constituindo um grave problema de saúde pública, com sérias consequências
pessoais e sociais entre os jovens e em de toda a sociedade. 1

É justamente a adolescência a faixa etária de maior vulnerabilidade para experimentação e uso de drogas, e
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os motivos que levam ao aumento do uso dessas substâncias nocivas são diversos e complexos. Alguns
fatores podem estar relacionados a essa fase da vida, como a sensação juvenil de onipotência, o desafio à
estrutura familiar e social, e a busca de novas experiências. 2

Com base nessas informações é que apresentamos esta proposta de Projeto de Lei, cujo objetivo é incluir na
grade curricular do ensino público e privado em todo estado de Mato Grosso, a disciplina específica sobre a
educação e prevenção ao uso de cigarro, álcool, tóxicos e outras substâncias psicoativas.

Sabemos que a prevenção precede um fenômeno que está para acontecer, quando está vinculado ao uso
indevido de drogas, relaciona-se às ações ou intervenções que visem inibir o estabelecimento ou reduzir o
prosseguimento de uma relação destrutiva por consequência do uso de drogas.

É importante ressaltar que diante da constatação do aumento do uso de drogas, muitas vezes a tentativa de
prevenir pela repressão e fiscalização revelaram-se insuficientes para diminuir o consumo, percebendo-se
então que medidas preventivas eficazes deveriam ser acionadas através da educação de crianças e
adolescentes, dando enfoque no diálogo contínuo e nas ações educacionais, com envolvimento da família e
toda comunidade escolar.

Cabe destacar que esta proposta é inspirada em uma proposta de conteúdo semelhante tramitada em 2015
no Estado de São Paulo de autoria da Deputada Clélia Gomes (PHS).

Portanto, conto com o apoio de meus nobres pares para a aprovação desse projeto, considerando sua
importância para a saúde pública e para garantia da integridade física e emocional dos jovens e
adolescentes.

 

Referências:

1 BRASIL, Ministério da Saúde. Guia Estratégico para o Cuidado de Pessoas com Necessidades
Relacionadas ao Consumo de Álcool e Outras Drogas. 2015. Disponível em:
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/15/Guia-Estrat--gico-para-o-Cuidado-de-Pes
soas-com-Necessidades-Relacionadas-ao-Consumo-de---lcool-e-Outras-Drogas--Guia-AD-.pdf

 

2 Fatores associados ao uso de drogas entre adolescentes escolares. Tavares B.F. , Béria J.U, Lima. Rev
Saúde Publica. 2004 dez; 38(6):787-96. Disponível em:

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 09 de Novembro de 2021

 

Paulo Araújo
Deputado Estadual

2

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/15/Guia-Estrat--gico-para-o-Cuidado-de-Pessoas-com-Necessidades-Relacionadas-ao-Consumo-de---lcool-e-Outras-Drogas--Guia-AD-.pdf
https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2015/dezembro/15/Guia-Estrat--gico-para-o-Cuidado-de-Pessoas-com-Necessidades-Relacionadas-ao-Consumo-de---lcool-e-Outras-Drogas--Guia-AD-.pdf

