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GABINETE DO VEREADOR LEANDRO ADAMS- PT
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO - as

EMENTA: Destina 10 (dez por cento) dos valores

de campanhas de publicidade à Campanhas

Educativas que visem a Prevenção e o Combate do

Crack e outras drogas ilícitas no Município de
Carazinho;

PROJETO DE LEI
Art: I" Os ólgãos da Administração Pública Municipal de Carazinho, direta, indireta, autarquias,

sociedade de economia mista, destinarão 10% (dez por cento) dos recursos orçamentários previstos em publicidade para

veiculação de c"!,,panhas de Prevenção e Combate ao Crack e outr~s drogas ilícitas no municlpio de 'Carazinho.

Art. 2" Dos recursos destinados para este fim, 50% (cinqüenta por cento) deverão ser utilízados

proporcionalmente em todas as veiculações contratadas pelo Município com tempo e espaços correspondentes.

Art. 3° Dos recursos destinados para este fim, 50% (cinqüenta por cento) deverão ser destinadas a

outras iniciativas publicitárias de combate às drogas ilicitas, inclusive a elaboração e confecção de cartazes, adesivos, e
outros materiais.

~ I" Os cartazes serão defmidos e elaborados pela Prefeitura Municipal em conjunto com Entidades

de Prevenção e Combate as droga no município de Carazinho e serão disponibilizados para todos os estabelecimentos
do município.
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~ 2" O tema dos cartazes deverá ser ren ~ que o I" (primeiro) será "Crack Nem

Pensar" e os demais serão definidos pela Prefeitu unicipal em conjunto com Entidades de Prevenção e Combate ao
. I
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A luta cO'ntra as drogas é diária e de.toda a sO'ciedade.

Crack é uma droga, geralmente fumada, 'feita a partir da mistura de pasta de cO'caína cO'mbicarbO'natO'

de sódiO'.! I] É uma fO'rma impura de cO'caína e nãO'um sub-produtO'. O nO'me deriva dO'verbO' "tO'crack", que, em inglês,

significa quebrar, devidO' aO'spequenO's estalidO's produzídO's pelO's cristais (as pedras) aO'serem queimadO's, cO'mO'se
quebrassem.

FumO' de crack numa lata de alumíniO'.

A fumaça prO'duzida pela queima da pedra de crack chega aO'sistema nervO'sO'central em dez

segundO's, devidO' aO'fatO' de a área de absO'rçãO'pulmO'nar ser grande e seu efeitO' dura de 3 a la minutO's, cO'mefeitO' de

eufO'ria mais fO'rtedO'que O'da cO'caína, após O'que prO'duzmuita depressãO', O'que leva O'usuáriO' a usar nO'vamente para

cO'mpensar O'mal-estar, provO'candO' intensa dependência. NãO' raro O'usuáriO' tem alucinações e paranO'ia (ilusões de
perseguiçãO' ).

Em relaçãO' aO'seu preçO', é uma drO'ga mais barata que a cO'caina.

As drogas sãO'substâncias quimicas, naturais O'Usintéticas, que provO'cam alteraçãO' fislcas e psíquicas

em quem as cO'nsO'me,levandO' à dependência. Classificadas de acO'rdO'cO'ma açãO' que exercem sO'bre O'sistema nervO'sO'

central, as drO'gas pO'dem ser depressO'ras, estimulantes, perturbadO'ras O'U,ainda, cO'mbinar mais de um efeitO'. Seu uso'

sistemáticO' traz sérias cO'nsequencias pO'dendO',nO'scasO'sde O'verdO'se,levar a mO'rte pO'rprO'blemas circulatóriO's O'U
respiratóriO's.
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sobre o as~untoe auxiliar na sua prevenção.

Pesqúisas recentes apO'ntam que O'Sprincipais mO'tivO'sque levam um individuO' a utilizar drO'gas sãO':

curiO'sidade, influência de amigO's, "vO'ntade, desejO' de fuga, cO'ragem, dificuldade em enfrentar e/O'uagüentar situações

dificeis, hábitO', dependência, busca pO'rsensações de prazer,tO'mar-se calmO', servir de estimulantes, facilidades de
acessO' e O'btençãO',entre O'utras.

Atualmente, cerca de 5% (cincO' pO'rcentO') dO'sbrasileiros sãO'dependentes químicO's "dealguma droga.

Os adO'lescentes estãO' entre O'Sprincipais usuáriO's. Os efeitO's deste mal pO'dem ser detectadO's nO's

crescentes gastO's cO'mtratamentO' médicO' e internaçãO' hO'spitalar, nO'aumentO' dO'número de mO'rte prematuras, da
•

viO'lência urbana e, ainda, na perda de produtividade dO'strabalhadO'res.

O cO'mbate aO'uso' indevidO' dOedrO'gas exige que, nw O'setO'r públicO', mas t O'SO'ScidadãO's se

cO'nscientizem da magnitude dO'problema. Esse projetO' tem pO'r ~etivO'abrir mais um canal de ac sso' a infO'rmaçãO'
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