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PARECER CONJUNTO N° 2169/2013 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 67/2013.  
O Projeto de Decreto Legislativo, de autoria do nobre Vereador Natalini, dispõe 
sobre a outorga de Título de Cidadão Paulistano ao Dr. Elisaldo Luiz de Araújo 
Carlini e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em sua análise, 
emitiu parecer de legalidade.  
Segundo a justificativa do autor, o ilustre cidadão tem contribuído de forma 
significativa, nacional e internacionalmente, no âmbito académico-científico, 
especificamente na área de farmacologia com ênfase em Neuropsicofarmacologia, 
atuando principalmente nos seguintes temas: drogas, levantamentos 
epidemiológicos, plantas medicinais, psicofarmacovigilância. Teve, sobretudo, uma 
importante atribuição em fornecer informações para a formulação de políticas de 
educação - e da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos (Sobravime), 
em 1990. Entre 1995 e 1997 esteve à frente da Secretaria Nacional de Vigilância 
Sanitária, órgão predecessor da atual Anvisa.  
Atualmente está no sétimo mandato como membro do Expert Advisory Panei on 
Drug Dependence and Alcohol Problems, da Organização Mundial da Saúde (OMS), 
bem como trabalha no Departamento de Medicina Preventiva da UNIFESP. Tem sido 
notória a sua colaboração no combate as drogas, pois atua como coordenador na 
Secretaria Nacional Antidrogas, além de ter sido o criador do Centro Brasileiro de 
Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid).  
Por tudo isso, é justa a homenagem ora concedida de tornar cidadão paulistano a 
um médico, cientista que tem dedicado grande parte da vida a pesquisar a cura de 
vários males que afetam a saúde e a duração da vida. Em face do exposto, a 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, eis que o homenageado pautou 
toda a sua carreira para a evolução das ciências, do ensino e do conhecimento 
humano, sendo, portanto, favorável o nosso parecer.  
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está continente a ferendos 
legais de conduta fiscal.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer.  
SALA das Comissões Reunidas, em 15/10/2013  
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
REIS - PT  
EDIR SALES - PSD  
ORLANDO SILVA - PCDOB  
OTA - PSB  
JEAN MADEIRA - PRB  
TONINHO VESPOLI – PSOL - abstenção  
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO  
ABOU ANNI – PV  
PAULO FIORILO - PT  
JAIR TATTO - PT  
RICARDO NUNES - PMDB  
MARTA COSTA - PSD  
WADIH MUTRAN - PP  
 


