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Com esteio nos Arts. 446-A, 446-B e seguintes, do Regimento Interno (Res.-ALMT 677, de 20.12.2006,
atualizada até a Res.-ALMT 6.812, de 13.08.2020) desta Augusta e Respeitável Casa de Leis, venho,
respeitosamente, requerer perante a Mesa Diretora, após ouvido o Soberano Plenário, o registro da Frente
Parlamentar de Cuidados e Prevenção as Drogas no Estado de Mato Grosso, sob a Coordenação-Geral
do Deputado Gilberto Cattani.

JUSTIFICATIVA

A Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção as Drogas no Estado de Mato Grosso têm como objetivo
de discutir, debater, apoiar, encaminhar ações e mobilizações para a adoção de políticas públicas e soluções
a respeito da política de drogas no Estado de Mato Grosso.
Queremos trabalhar, solidária e coordenadamente, para transformar em realidade viva e concreta do povo
mato-grossense os princípios doutrinários e constitucionais que entendem a política de drogas visa
assegurar o direito a saúde, bem mais precioso da vida, direito social inalienável e responsabilidade maior do
Estado.
Visando intensificar a discussão dos problemas com os diversos segmentos ligados a política de drogas no
âmbito do Estado de Mato Grosso, tais como: unidades púbicas de saúde, ministério público, defensoria
pública, sindicatos, universidades, ouvidorias, conselhos, etc, e principalmente a solução dos mesmos é que
apresentamos a presente propositura para a qual solicitamos o apoio dos nobres Pares.
Estou seguro de que a relevância desta iniciativa haverá de receber o indispensável apoio dos ilustres Pares
para sua aprovação.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 29 de Junho de 2021
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