
 

 
    

PROJETO DE LEI Nº 016/2018 DE 27 DE ABRIL DE 2018 

 

Cria a “Semana de Prevenção ao Uso do Álcool 

na Adolescência” e a inclui no Calendário Oficial 

do Município. 

 

 Art. 1° Fica criada e incluída no Calendário Oficial de Eventos do Município a 

“Semana de Prevenção ao Uso do Álcool na Adolescência”, que ocorrerá anualmente, sempre 

na primeira semana do mês de junho. 

 Parágrafo Único - A “Semana de Prevenção ao Uso do Álcool na Adolescên-

cia” será um projeto do Poder Público Municipal, realizado através da Secretaria Municipal 

de Educação, Cultura e Desporto. 

 Art. 2° As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a conta 

das dotações próprias previstas no orçamento. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Justificativa:  

 

Senhores Vereadores, 

 

O uso de álcool tem variado significativamente ao longo do tempo, adquirindo 

características próprias conforme a época e o local. Neste sentido, elas podem se apresentar 

com características agregadoras, religiosas ou profanas, de proximidade ou distanciamento e 

de comunhão ou exclusão.  

Proibir os adolescentes de beber, como forma de prevenção ao alcoolismo na 

adolescência, por si só não resolve, pois enquanto as bebidas alcóolicas (ditas lícitas)  estive-

rem de fácil acesso a todos, faz-se  necessário uma sensibilização para a promoção da saúde e 

segurança.  



 

Fazer palestras expondo os perigos e danos do uso e abuso do álcool, incentivar 

atividades recreativas e desportivas para jovens ocuparem o seu tempo livre SÃO AÇÕES 

PREVENTIVAS. 

É necessário também, que os jovens enxerguem os danos, tomem as suas pró-

prias decisões e responsabilizem-se pelas opções. 

É urgente ter uma verdadeira consciência do que é o alcoolismo, a prevenção 

das tendências de uso, abuso e dependências do álcool. 

A criação da Semana do Álcool na adolescência destacará o tema em âmbito 

municipal de diversas formas tais como: 

• Palestras 

• Debates 

• Filmes 

• Criações artísticas 

• Teatro 

• Concurso de textos e painéis 

• Panfletos e outros. 

 

Uma semana de intensa reflexão sobre a temática, com a iniciativa do poder 

público municipal através da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Desporto e entida-

des referência para os jovens; escolas, família, poder legislativo, judiciário, órgãos da saúde, 

assistência social, meios de comunicação, segurança pública, CFCs, igrejas e entidades soci-

ais. 

A iniciação no consumo do álcool mostra-se um fator de risco, é fundamental, 

portanto, o reconhecimento da situação local.  

 O trabalho proposto pelo Poder Público Municipal, através da Secretaria de 

Educação de Faxinal do Soturno, diz respeito às ações de PREVENÇÃO, sendo esta compre-

endida como “tudo aquilo que possa ser feito para evitar, impedir, retardar, reduzir ou mini-

mizar o uso indevido, abusivo, dependência e os prejuízos relacionados ao uso abusivo e in-

devido do álcool e/ou outras drogas”. Para tanto, é necessário investir na diversificação do 

trabalho e em metodologias variadas e apropriadas, de tal modo que os objetivos básicos se-

jam: 

 



 

• Chegar antes da droga (álcool),com ações práticas, buscando minimizar o espaço 

para o uso; 

•  Aumentar as opções para atender aqueles que estão em risco.  

 

Neste sentido, é fundamental a abertura de diferentes canais de participação da 

sociedade em múltiplas atividades artísticas e esportivas, desenvolvidas ou propiciadas pelas 

entidades envolvidas da sociedade. 

Contamos com a atenção dos nobres Edis para a análise e aprovação deste proje-

to. 

 

 

Atenciosamente, 

  

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 

 


