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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; 
DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER; E DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 696/2009 
         O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Marta Costa, ‘dispõe 
sobre a realização do programa e campanha de atendimento e conscientização no 
município sobre os males e efeitos da Ebriorexia – (Alcoolreixa)’. De acordo com a 
iniciativa, a Secretaria de Saúde do Município em conjunto com a Secretaria 
Municipal de Educação promoverá, junto às Escolas Municipais, AMA’s e Centros de 
Saúde, campanha anual de conscientização e prevenção sobre as conseqüências 
dessa patologia, bem como os meios de prevenção e devida informação aos 
portadores desta. 
         A ebriorexia, também chamada de alcoolrexia, atinge geralmente jovens 
entre 18 e 25 anos e as bebidas destiladas são as mais consumidas por ofereceram 
uma sensação de saciedade, suprindo rapidamente o apetite. De acordo com 
especialistas, tal comportamento pode levar ao alcoolismo e trazer prejuízos 
mentais ao indivíduo adepto desta prática. 
         A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se 
pela legalidade da propositura. 
         A Comissão de Administração Pública, considerando a relevância e o 
interesse público da iniciativa, bem como, os efeitos positivos de campanhas 
preventivas e de conscientização, manifesta-se favoravelmente à aprovação do 
projeto. 
         A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 
considerando os resultados benéficos decorrentes da presente propositura, 
notadamente pela possibilidade de redução do agravamento e dos possíveis efeitos 
adversos às pessoas acometidas pela referida moléstia, posiciona-se 
FAVORAVELMENTE à aprovação do presente projeto. 
         No âmbito de sua competência, a Comissão de Finanças e Orçamento nada 
tem a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, de modo 
que o parecer é FAVORÁVEL ao projeto. 
         Sala das Comissões Reunidas, em 09/12/09 
         Adolfo Quintas (PSDB) 
         Francisco Chagas (PT) 
         Gabriel Chalita (PSB) 
         Penna (PV) 
         Quito Formiga (PR) 
         COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, IDOSO E MULHER 
         Claudio Prado (PDT) 
         Juliana Cardoso (PT) 
         Milton Ferreira (PPS) 
         Noemi Nonato (PSB) 
         COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
         Gilson Barreto (PSDB) 
         Wadih Mutran (PP) 
 


