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Com esteio no Art. 177, 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, após a manifestação favorável do
Soberano Plenário, que seja autorizada convocação de Audiência Pública nas Sala das Comissões
Deputado Oscar Soares - 201, no dia 16 de setembro de 2021, das 09h00min às 11h00min, para a
realização do debate sobre “Conscientização, enfrentamento e combate às drogas”, a ser realizada pela
Frente Parlamentar de Cuidados e Prevenção às Drogas.

JUSTIFICATIVA

A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sempre atenta à realidade, ciente das profundas
mazelas sociais causadas pelo consumo de drogas, aprovou a criação da Frente Parlamentar de Cuidados
e Prevenção às Drogas, com o objetivo de levantar e ou propor legislação e aprimorar as políticas públicas
no Estado de Mato Grosso e foi instalada no dia 29 de junho de 2021.
As drogas acarretam problemas que integram praticamente todas as sociedades contemporâneas,
causando grandes impactos a saúde, sociais e econômicos. No Mato Grosso, as drogas ilícitas também
financiam o crime e a violência, por isso, seu combate continua a ser um enorme desafio para o nosso
Estado.
Grande parte dos usuários é jovem e começa a usar essas substâncias ainda na escola, em idade cada vez
mais prematura. A verdade é que, tanto nas grandes metrópoles quanto em regiões mais afastadas do
território brasileiro, o consumo e o vício iniciam cada vez mais precocemente.
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..
Esta audiência pública, nessa data, tem o objetivo de discutir a importância de se enfatizar que, assim como
os adolescentes usuários de drogas não são todos iguais, as drogas e sua diversidade de uso também não
são, tornando o problema bastante complexo e controverso.
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O debate tende a levantar todas as propostas de prevenção ao uso de drogas, no intuito de chegar-se a um
consenso, de forma a se transmitir a conscientização, nas famílias e nas escolas, permitindo aos usuários
passarem a considerar uma série de fatores e ter condições de fazerem escolhas.
No final do evento, será entregue o Relatório Final aos deputados, onde terão a oportunidade de avaliar o
documento e colocar à disposição de toda a sociedade e instituições que atuam nessa questão.
É uma iniciativa pioneira no país e há vários estados que manifestaram o desejo de se espelhar nessa ideia
para adotar as mesmas medidas em cada um de seus poderes.
Com base no exposto, é que apresento e justifico este requerimento para aprovação dos Nobres Pares.

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 31 de Agosto de 2021

Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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