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PARECER N° 1473/2017 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 52/2017. 

O presente Projeto de Lei, de autoria dos nobres vereadores Ota e Janaina Lima, 
institui como Política Pública o Programa Educacional de resistência às Drogas e Violência, no 
Município de São Paulo e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade, na forma de substitutivo para adequação da proposta a melhor técnica de 
elaboração legislativa. 

A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

O presente projeto tem o fito de instituir o Programa Educacional de resistência às 
drogas e violência, no Município de São Paulo. Destacamos que o uso de drogas é uma 
questão de saúde pública. 

Em Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas, com participação do 
Brasil, para tratar do "Problema Mundial das Drogas", realizada em 07 de junho de 1998, 
concluiu-se, entre outras coisas que, "o uso de drogas ilícitas constitui, na atualidade, séria e 
persistente ameaça à humanidade e à estabilidade das estruturas e valores políticos, 
econômicos, sociais e culturais de todos os Estados e da sociedade". 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável ao texto original. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 18/10/2017. 

Ver. Claudio Fonseca (PPS) - Presidente 

Ver. Arselino Tatto (PT) - Relator 
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Ver. Toninho Vespoli (PSOL) - contrário 
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