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PARECER Nº 1049/2017 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 52/2017. 

De autoria do nobre Vereador Masataka Ota e da Vereadora Janaína Lima, o Projeto 
de Lei 52/2017 institui como Política Pública o Programa GEPAD - Programa de prevenção ao 
uso indevido de drogas no Município de São Paulo. 

De acordo com o texto apresentado, o Programa tem o objetivo de promover ações 
preventivas ao uso indevido de drogas, a promoção da cidadania e disseminar a cultura da 
paz. As diretrizes do programa serão elaboradas em ação conjunta das Secretarias de 
Educação e de Segurança Urbana e a respectiva execução ficará a cargo da Guarda Civil 
Metropolitana. O artigo 2º da proposta prevê como atividades do Programa: 

I - promoção de capacitação para professores e demais educadores como 
multiplicadores de prevenção primária ao uso indevido de drogas; 

II - promoção de palestras de sensibilização para pais e demais responsáveis pelos 
alunos a respeito da prevenção ao uso indevido de drogas; 

III - promoção de palestras para crianças, adolescentes e jovens com o propósito de 
esclarecer as consequências da utilização das drogas lícitas e ilícitas; 

IV - realização de parcerias para garantir a sustentabilidade, ampliação e 
aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas; 

V - capacitação de profissionais de instituições públicas e privadas e outros cidadãos 
como multiplicadores de prevenção primária ao uso indevido de drogas; 

VI - a participação dos seus integrantes em cursos e outras atividades que possam 
contribuir para melhorar e manter sempre atualizado o conhecimento desses profissionais. 

A justificativa apresentada destaca dados de um estudo publicado na Revista Brasileira 
de Psiquiatria (volume 22 s2 São Paulo Dec.2000) pelos pesquisadores Ana Cecilia Petta 
Roselli Marques da Unidade de Dependência de Drogas do Departamento de Psicobiologia da 
Universidade Federal de São Paulo (UDED/Unifesp e Marcelo S. Cruz do bNúcleo de Estudos 
e Pesquisas em Atenção ao Uso de Drogas da Universidade Estadual do Rio de Janeiro 
(NEPAD/UERJ). Informa, ainda, que os levantamentos epidemiológicos sobre o consumo de 
álcool e outras drogas entre os jovens no mundo e no Brasil mostram que o panorama mudou 
completamente nas últimas décadas. Até o início da década de 80, os estudos epidemiológicos 
não encontravam taxas de consumo alarmantes entre estudantes. No entanto, levantamentos 
realizados pelo Centro Brasileiro de Informações sobre as Drogas Psicotrópicas da 
Universidade Federal de São Paulo (CEBRID) têm documentado o crescimento do consumo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou texto 
substitutivo tendo em vista aprimorar a técnica legislativa, além de atender requerimento do 
próprio autor, que informa equívoco no texto original no que se refere à denominação do 
Programa. 

Esta Comissão de Administração Pública declara ser parcialmente favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Salienta a Vereadora Patrícia Bezerra, que o objeto deste Projeto de Lei é deveras 
louvável, na medida em que promove ações preventivas, no âmbito das escolas e 
comunidades, do uso indevido de drogas. Em matéria de drogas, a prevenção é ponto 
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nevrálgico de qualquer política contra o uso de álcool e outras drogas de forma a garantir 
direitos das crianças e adolescentes a ambientes escolares e comunitários seguros. 

Contudo, pondera ser imprescindível que tal política esteja ancorada nos parâmetros 
internacionais para a questão de drogas nas escolas. Em 2015, o Escritório do Brasil da 
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura - publicou o 
estudo seminal Drogas nas Escolas1, onde a agência internacional expôs o estado da arte 
nesta matéria. Entre as recomendações apresentadas neste estudo, destacamos, inter alia: 

medidas de prevenção devem ir além da questão estrita de drogas, e construir um 
ambiente pedagógico em que os fatores de risco sejam reduzidos e os fatores de proteção 
sejam fortalecidos, por exemplo, com a construção de um ambiente escolar agradável de se 
estar e que promova a autoestima dos alunos; 

medidas de prevenção abrangem a construção de uma cultura de paz, o que inclui 
mecanismos de mediação de conflito nas escolas e respeito pela diversidade; 

medidas de prevenção requerem o estabelecimento de um forte nexo entre escola, 
família e comunidade, inclusive com a utilização do espaço da escola por toda a comunidade 
aos finais de semana, por exemplo; 

no que diz respeito especificamente às drogas nas escolas, medidas preventivas ao 
uso indevido de drogas devem incorporar as seguintes lições internacionais: 

debates sobre drogas devem evitar a demonização das drogas e tratar, sem 
percepções, as diferentes formas de drogas, os estigmas sociais envolvidos, o lugar dos 
amigos e grupos na promoção do uso indevidos de drogas e formas de redução de danos; 

debates sobre drogas devem ser feitos ao longo de todo o ano,  não somente em 
momentos especiais, e devem incluir atividades lúdicas, desportivas e artísticas promovidas 
pelos próprios alunos e pela comunidade; 

debates sobre drogas devem compreender as variações de consumo por idade e por 
droga no contexto de cada escola e permitir, assim, uma maior eficácia na política de 
prevenção. 

Diante de tais considerações, propomos alterações no substitutivo apresentado pela 
CCJLP, de forma a adequar o texto aos aspectos supracitados. 

 

SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
AO PROJETO DE LEI Nº 0052/17. 

Institui como Politica Pública o Programa GEPAD - Programa de prevenção ao uso 
indevido de drogas nas escolas no Município de São Paulo, e dá outras providencias. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica instituído no Município de São Paulo, o Programa GEPAD - Programa de 
prevenção ao uso indevido de drogas nas escolas, vinculado à Secretaria Municipal de 
Segurança Urbana e à Secretaria Municipal de Educação, com a finalidade de promover, nas 
escolas e na sociedade em geral, ações voltadas à prevenção ao uso indevido de drogas, à 
promoção da cidadania e à disseminação da cultura da paz. 

Parágrafo Único - O programa de que trata o caput deste artigo será executado pela 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, em parceria com a Guarda Civil 
Metropolitana e em consonância aos ditames da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, 
da Secretaria Municipal de Educação e experiências e tratados internacionais na área. 

Art. 2º Constituem atividades do Programa GEPAD - Programa de prevenção ao uso 
indevido de drogas nas escolas: 

I - promoção de capacitação para professores e demais educadores como 
multiplicadores de prevenção primária ao uso indevido de drogas; 

II - promoção de palestras de sensibilização para pais e demais responsáveis pelos 
alunos a respeito da prevenção ao uso indevido de drogas; 
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III - promoção de palestras para crianças, adolescentes e jovens com o propósito de 
esclarecer as consequências da utilização das drogas lícitas e ilícitas; 

IV - realização de parcerias para garantir a sustentabilidade, ampliação e 
aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas; 

V - capacitação de profissionais de instituições públicas e privadas e outros cidadãos 
como multiplicadores de prevenção primária ao uso indevido de drogas; 

VI - a participação dos seus integrantes em cursos e outras atividades que possam 
contribuir para melhorar e manter sempre atualizado o conhecimento desses profissionais; 

VII - realização de atividades artísticas, culturais e desportivas no âmbito escolar para 
prevenção de drogas e promoção de cultura de paz e garantia de direitos. 

Art. 3º São objetivos do Programa GEPAD - Programa de prevenção ao uso indevido 
de drogas nas escolas: 

I - desenvolver um sistema de prevenção à violência e a promoção do esclarecimento 
sobre o uso indevido de drogas e sua disseminação entre crianças, adolescentes e jovens; 

II - ampliar a integração entre a Guarda Civil Metropolitana e a comunidade em geral; 

III - desenvolver habilidades nos operadores de segurança e profissionais de educação 
de prevenir a utilização de drogas lícitas e ilícitas; 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 16 de agosto de 2017. 

Toninho Paiva - (PR) - Presidente 

Gilson Barreto - (P SDB) - Vice-Presidente 

Patrícia Bezerra - (PSDB)  - Relatora 

Alfredinho - (PT) 

Antonio Donato - (PT) 

Fernando Holiday - (Democratas) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/08/2017, p. 102  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

