
CPI EPIDEMIA DO CRACK

1ª Reunião da CPI Epidemia do Crack 25/05/2016 às 11:00 horas no Plenário José Bonifácio.

Presidente: Deputado Adilson Rossi

Item Data Solicitante OBJETO Vista

1 23/05/2016 Dep. Adilson Rossi Requer seja convidado o Dr. Drauzio Varella para participar de uma reunião desta CPI com
o objetivo de palestrar sobre a epidemia do Crack, expondo sua experiência e estudos
realizados ao longo de seu trabalho com usuários.

2 23/05/2016 Dep. Adilson Rossi Requer seja convidada a Sra. Gleuda Apolinário, Coordenadora do "Programa Recomeço"
da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, para participar de uma
reunião desta CPI, com o objetivo de palestrar sobre o Programa Estadual de
Enfrentamento ao Crack e outras drogas.

3 24/05/2016 Dep. Beth Sahão Requer a realização de uma audiência nesta CPI com o intuito de debater as políticas
públicas na área de saúde e promoção social, destinadas a prevenir e tratar o consumo do
crack. Requer sejam convidados para esta audiência: o psiquiatra Marcelo Ribeiro, diretor
do Centro de Referência para Álcool, Tabaco e Outras Drogas (CRATOD) da Secretaria de
Estado da Saúde de São Paulo; um representante do Programa Recomeço, da Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Social; um representante da área de saúde mental do
Ministério da Saúde; o psicanalista Antonio lancetti; e o coordenador do programa "De
Braços Abertos", da Prefeitura de São Paulo, Benedito Mariano, em data e horário a serem
definidos por esta CPI.

4 24/05/2016 Dep. Beth Sahão Requer seja convidada a Sr.a Ilona Szabó de Carvalho, especialista em redução da
violência e política de drogas, fundadora e diretora do Instituto Igarapé, do Rio de Janeiro,
coordenadora-executiva do Secretariado da Comissão Global de Políticas sobre Drogas e
ex membro do secretariado da Comissão Latino-Americana sobre Drogas e Democracia, a
fim de que ela possa debater as políticas de Segurança Pública voltadas para a questão do
crack e outras drogas.



6 25/05/2016 Dep. Paulo Correa Jr. Requer a realização de audiências públicas, a serem realizadas às segundas-feiras, a contar
da primeira de Agosto, nas regiões metropolitanas do Estado de São Paulo, com o intuito
de debater a problemática concernente ao Crack.

7 25/05/2016 Dep. Paulo Correa Jr. Requer a convocação de um representante da Diretoria Regional de Assistência e
Desenvolvimento Social (DRADS), com o objetivo de prestar informações sobre como
ocorrem as fiscalizações - quais os critérios e os parâmetros e avaliação - das Casas de
Recuperação de usuários de entorpecentes que atua no Estado de São Paulo, bem como a
convocação de Representantes de Casas de Recuperação para que apresentem quais as
atividades exercidas com o intuito de recuperar os viciados em entorpecentes.


