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JUSTIFICATIVA - PR 0016/2021 
A presente propositura de criação do Fórum para Debate e Proposições da Cracolândia 

do Município de São Paulo surge por entender que a Cracolândia é um dos maiores desafios 
de gestão pública da cidade de São Paulo. 

Alguns dados apontam a complexidade do tema e a seriedade que deve ser tratado. 
Por exemplo, cerca de 46% dos usuários compram drogas com dinheiro de roubos e furtos. 
Além disso, mais da metade dos dependentes químicos da Cracolândia, cerca de 53,9%, não 
têm nenhum tipo de renda ou benefício. 

Mais da metade deles (51,02%) é de fora de São Paulo, sendo 34,52% de outros 
estados da federação. Ainda, foi constatado a existência de estrangeiros - em 2017 o índice 
era de 3%, baixando para 1% em 2019. O tempo também diz muito sobre a realidade dessas 
pessoas. Dos usuários que lá estão, em média, 38,9% deles frequentam a Cracolândia há 
cinco anos ou mais. Sendo que, de 1 a 5 anos o índice é de 26,5%, e o restante (34,6%), há 
um ano ou menos. 

Ademais, há os desafios enfrentados pelos moradores da região, que não se 
enquadram nos casos de usuários de álcool e outras drogas e que estejam em situação de 
vulnerabilidade social. Essas pessoas também são impactadas pelas consequências advindas 
da existência da Cracolândia, como: furtos, roubos, violência, excesso de lixo etc. 

Assim, fica provado que, com a criação de um Fórum com a participação de diversos 
agentes, fica constituída uma comunidade capaz de potencializar e aprofundar as discussões 
sobre a situação da Cracolândia, além de possibilitar o desenvolvimento de novas soluções 
para as pessoas que vivem na Cracolândia e na região. 

É assim que peço apoio de todos os meus nobres pares para constituição desse 
importante Fórum. 
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