
INFORMAcAO PREVIA N9 153/98

1 -OBJETO

I

DIRETORIA ADJUNTA DE PROCESSO LEGISLATIVO
AREA DE CONSULTORIA TEMATICA

ASSESSORIA DE INFQRMAçA0 PRE VIA

Projeto de Lei n 1.753/98, de autoria do Deputado LeonIdio Boucas, que dispôe sobre

autorizacão as escolas püblicas de ensino fundamental e medic para realizaçao de análise

de drogas de abuso em urina e dá outras providências.

A proposicão foi publicada no "Diário do Legislativo" de 19/5/98.

2- PONTOS DE ATENçA0

2.1 - A proposicão autoriza as escolas püblicas de ensino fundamental e médio a

realizarern análise de drogas de abuso em urina corn o objetivo de identificar dependentes

de cocalna, maconha e anfetamina entre os estudantes e encaminhá-los para reabilitação.

2.2 - A autorizacão prevista no projeto de lei em tela estende-se as escolas particulares

e conveniadas de ensino fundamental e médio, que encaminharão a unidade de saüde

indicada pelo poder püblico os alunos interessados na realizacao do exame.

2.3 - 0 exame so será feito corn autorizacao expressa dos pals ou responsável, e

apenas estes terão acesso ao resultado.

2.4 - Os pais ou responsável solicitarão o tratamento necessário a reabilitacao do

estudante, caso queiram.

2.5 - Pela Constituicão Federal, em seu art. 227, e pela Constituicao Estadual, em seu

art. 222, a criança e o adolescente tern garantido tratamento prioritário, neste incluIda a

colocacäo dos mesmos a salvo de negligencia.
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2.6 - Tambérn a Lei Federal n 2 8.069, de 1990, mais conhecida como Estatuto da

Crianca e do Adolescente, demonstra a preocupacão dos governantes corn essa faixa etária,

conferindo-Ihe total primazia na escala de preocupacães do governo.

2.7 - A Lei n2 6.368, de 1976, regulamentada pelo Decreto fl2 78.992, de 1976, dispãe

sobre medidas de prevencao e repressao ao tráfico ilIcito e uso indevido de substâncias

entorpecentes ou que determinem dependência fIsica ou psIquica.

2.8 - Por meio da Lei n P 7.560, de 1986, regulamentada pelo Decreto ri 9 95.650, de

1988, criou 0 Fundo de Prevencão, Recuperacão e de Combate as Drogas de Abuso -

FUN CAB. '
2.9 - A legislacao brasileira sobre drogas é muito ampla, cobrindo os vários aspectos de

prevencao e repressão, divulgacao de textos, cartazes e atividades afins, corn o propOsito de

evitar interesse pelo uso de drogas, concessão de subvencao social as entidades que se

dediquem ao tratamento de dependentes de substâncias entorpecentes.

A atual legislacao define que as normas penais incrirninadoras sobre drogas são

normas penais em branco, ja que carecem de complernentacão legal ou administrativa para

sua integracão e existência.

3- GLOSSARIO

3.1 - Ensino fundamental e médio - 1 2 e 22 graus.

3.2 - Anfetarnina - lIquido incolor, corn acao marcada sobre o organismo humano,

utilizado como vaso constritor e estirnulante.

4- TRAM ITAcAO
0 projeto tramita em dois turnos e foi distribuldo as Comissães de Constituicão e

Justica, de Saüde e de Fiscalizacão Financeira e Orçamentaria, para receber parecer.
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