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LEI MUNICIPAL N° 7.588 DE 09 DE NOVEMBRO DE 2012.

VEREADOR ERLEI VIEIRA PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.

FAÇO SABER, que a Pader Legislativa apravau e eu, na qualidade
de seu Presidente, de acarda cam a 3 5°, da Art. 35, da Lei Orgânica Municipal,
pramulga a seguinte Lei: .

EMENTA: O Estabelece que seja inclusa a
canteúda de prevençâa e cambate aa usa
de dragas psicaativas lícitas e ilícitas na
grade curricular das Escalas da Rede
Municipal de. Ensina na Cidade de
Carazinha e dá .outras providências.

AUTOR: Vereadar Felipe Sálvia

Art. 1°_ As Escalas da Rede Municipal de Ensina incluirãa na grade
curricular a canteúda de prevençãa e cambate aa usa de dragas psicaativas lícitas e
ilícitas.

Art. 2° - A inclusãa deste canteúda será destínada aas estudantes da
ensina fundamental a partir da 5" ana.

Art. 3° - O canteúda de prevençãa e cambate aa usa de dragas
psicaatívas lícitas e ilícitas será cantem piada nas planas de ensina das disciplinas de
Ciências e Educaçãa Fisica.

Paragrafo Único - A inclusãa da matéria prevista nesta lei, deverá
.obedecer aas critérios estabelecidas pela Secretaria Municipal da Educaçãa - SMEC e
pela Canselha Estadual de Educaçãa, respeitada as determinações Estaduais e
Federais. -

Art. 4° - O ensina da canteúda prevençãa e cambate aa usa de dragas
psicaativas lícitas e ilícitas .objetivará a canscientizaçãa das crianças e das javens
alertanda quanta aas seguintes aspectas:

I - farmacalógicas, psicalógicas, antrapalógicas, epidemialógicas das
substâncias psicoativas;

11 - efeitos e cansequências físicas, psicalógicas, familiares e saci ais;
111 - tipas de cansuma (usa, abusa e dependência);
IV - legislaçãa, repressãa e prevençãa;
V - mativações para a cansuma de dragas e candutas de risca;
VI - dragas lícitas e ilícitas (incluinda a uso de álcaal, cigarra e a

aut()medicaçãa) .
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Art. 5° - A Secretaria Municipal da Educação promoverá a capacitação .dos professores
que irão ministrar o conteúdo em suas disciplinas com a devida orientação do Conselho Municipal de
Entorpecentes - COMEN.

Art. 6° - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de noventa dias a partir
da data de sua publicação.

Art, 7° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e será aplicada a partir do
ano letivo seguinte a sU,aregulamentação .

Atenciosamente,

I Erlei Vieira
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
'Aylton Magalhães
Prefeitura Municipalde Carazinho
Carazinho, RS
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