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PARECER Nº 15/2013 CONJUNTO DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA; SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER; E DE 
FINANÇAS E ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº  
004/2013.  
O presente projeto de resolução, de autoria dos Nobres Vereadores Andrea 
Matarazzo (PSDB) e Floriano Pesaro (PSDB), se refere à criação, no âmbito da 
Câmara Municipal de São Paulo, da Frente Parlamentar de Saúde Mental e Combate 
à Dependência Química, e dá outras providências.  
De acordo com a propositura, a Frente Parlamentar de Saúde Mental e Combate à 
Dependência Química, uma vez criada em caráter temporário no âmbito da Câmara 
Municipal de São Paulo, terá como finalidade construir propostas concretas para 
amparo social e ambulatorial de indivíduos com doença mental e de dependentes 
de álcool e drogas, e para prevenção e redução do consumo e comércio de 
substâncias ilícitas, por meio das atividades previstas, estimulando o diálogo e a 
interlocução entre os parlamentares participantes e a sociedade civil, agregando 
principalmente entidades organizadas, universidades, pessoas interessadas no 
tema e especialistas.  
Neste sentido, sem prejuízo de outras atribuições decorrentes de sua natureza 
institucional, dentre as atividades a serem realizadas, estão previstos a promoção 
de debates, a realização de estudos, a solicitação de informações e tomada de 
providências no âmbito das temáticas afetas aos assuntos desta frente. Está 
previsto também que os trabalhos da referida Frente Parlamentar sejam 
coordenados por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário-Executivo, 
que terão mandato de um ano, sendo possível a sua recondução, por meio da 
escolha e aprovação da maioria de seus aderentes.  
A fim de estimular a participação das atividades previstas, a propositura estabelece 
que sejam públicas as reuniões da referida Frente Parlamentar, ocorrendo 
periodicamente nas datas e locais estabelecidos por seus membros, bem como que 
sejam divulgados relatórios referentes aos trabalhos realizados, por meio do sítio 
eletrônico da Câmara Municipal de São Paulo.  
Os nobres autores apresentam como justificativa para a aprovação da propositura, 
informações de pesquisas relacionadas ao excessivo consumo de drogas no Brasil, 
que em sua análise, precisa ser enfrentado.  
Assim, os nobres autores relatam conclusões importantes do Segundo 
Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (II LENAD) sobre o Uso de Cocaína e 
Crack no Brasil, conduzido entre novembro de 2011 e abril de 2012 pela UNIFESP e 
pala IPSOS, que apontou o Brasil como segundo maior mercado consumidor de 
cocaína no mundo em termos de número absoluto de usuários - 2% da população 
adulta e de jovens, atrás apenas dos Estados Unidos - sendo o maior mercado de 
crack do mundo, representando 20% do consumo.  
O projeto em análise reveste-se de elevado interesse público, cujos 
desdobramentos poderão refletir no aprimoramento das políticas públicas 
municipais, motivo pelo qual a Comissão de Administração Pública posiciona-se 
favoravelmente à sua aprovação.  
A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, considerando o 
inegável benefício da propositura para o enfrentamento das questões afetas à 
saúde pública municipal, manifesta-se favoravelmente à aprovação da propositura.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a 
opor à propositura, visto que as despesas de sua execução serão cobertas por 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.  
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