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PROJETO DE LEI N. 0

01 - PL
01- 0396/2006

Dispõe sobre a criação e instalação do
"Ambulatório de Prevenção e Tratamento aos
Distúrbios Compulsivos", e dá outras
providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO decreta:
Artigo 10 Fica criado, o Ambulatório de Prevenção e Tratamento aos Distúrbios
Compulsivos sob gestão da Secretaria Municipal da Saúde.
rJr)

Artigo 2° Será implantado na região de cada Subprefeitura da Capital, o
Ambulatório de Prevenção e Tratamento aos Distúrbios Compulsivos com a
finalidade de prevenir e realizar o tratamento a pessoas compulsivas.
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Parágrafo Único — A Secretaria Municipal de Saúde atuará na preven0o e
tratamento de pessoas com comportamento compulsivo, além de prestar
orientação gratuita a população sobre os males da compulsão.
••

Artigo 30 Compete à Secretaria Municipal de Saúde, proporcionar o suporte para
implementação e cumprimento desta lei, bem como sua fiscalização.
Artigo 40 As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, devendo as
previsões futuras destinar recursos específicos para o seu fiel cumprimento.
Artigo 5° O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (sessenta) dias,
a contar da data de sua publicação.
Artigo 6° Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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VEREADORA BILU VILLELA
JUSTIFICATIVA
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O presente projeto de Lei visa criar os Ambulatórios de Prevenção e
Tratamento a Pessoas Compulsivas, pois a compulsão é derivada de
uma ansiedade, uma repetição do comportamento. As pessoas têm
consciência do seu comportamento compulsivo, mas não conseguem
evitá-lo. O compulsivo rompe com vínculos, não mede conseqüências. O
ato compulsivo é colocado no lugar de outra coisa, como que para
tamponar uma realidade difícil de ser enfrentada. Há o compulsivo por
comida, trabalho, compras, jogo, sexo, enfim, a pessoa vai enchendo o
vazio existencial em um círculo repetitivo: ansiedade, ato compulsivo
(tampona a realidade), culpa gerada pelo ato, ato compulsivo
novamente.
"O primeiro passo é a própria pessoa perceber a necessidade de ajuda e
procurar o acompanhamento de um terapeuta para aprender a controlar
a ansiedade, em vez de simplesmente extravasá-la na cama (no jogo de
azar, no álcool, no cigarro, nas compras, na comida, etc). A terapia é
fundamental para uma pesquisa da vida do paciente em busca das
raízes do problema. Além do tratamento psicológico, outra saída é a
pessoa ingressar em um Ambulatório de Prevenção e Tratamento a
Compulsividade. Na troca de experiências, aprendem mais sobre a
dependência e como lidar com ela. Os medicamentos também podem
ser usados mas funcionam como um comprimido para a dor de cabeça:
somente são utilizados enquanto não se descobre a origem do
problema."
Pelo caráter construtivo da propositura e pelos benefícios que
proporcionará quando aprovado conto com o apoio dos Nobres Pares
para a sua aprovação.
r

BILU VILLELA
VEREADORA

Câmara Municipal de São Paulo
SUBSECRETARIA DE APOIO LEGISLATIVO
Papel para informação, rubricado como folha n°
do processo n.°

—3

16,

de 20 e) 6

2- -3

/

o ??

oG

(a)
Adelina Clcone
Assistente Parlamentar
Registro 100.406

• •••-.1 1.‘ 1112..1.?
,

.
"

.

1.

• h

"I.

Tendo em vista o disposto no art. 212, incisos III e IV do R.I., sobre o assunto
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DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
SOBRE O PROJETO DE LEI N° 0396/06

Trata-se de projeto de lei de autoria da nobre Vereadora Bilu Villela, que
dispõe sobre a criação do "Ambulatório de Prevenção e Tratamento aos
Distúrbios Compulsivos", a serem implantados em cada uma das
Subprefeituras da Capital, sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde a
quem competirá dar suporte para a implementação das disposições
constantes da propositura.
Não obstante seus méritos, a propositura não reúne condições de
prosseguimento regular, uma vez que viola a prerrogativa do Prefeito de
iniciar o processo legislativo quando a matéria versar sobre organização
administrativa, nos termos do art. 37, § 2°, inc. IV, do art. 69, inc. I e XVI,
bem como do art. 70, inc. XIV, todos da Lei Orgânica do Município.
Neste sentido, dispõe o art. 69, inc. XVI, da Lei Orgânica do Município, que:
'Art. 69. Compete privativamente ao Prefeito, além de outras atribuições
previstas nesta Lei:
XVI — propor à Câmara Municipal projetos de leis sobre criação,
alteração das Secretarias Municipais e Subpre feituras, inclusive sobre
suas estruturas e atribuições;"

Para além de configurar interferência na prerrogativa do Prefeito de iniciar o
processo legislativo quando a matéria versar sobre organização
administrativa, a propositura viola a esfera de atribuição privativa do
Executivo, uma vez que, prover sobre atos concretos de governo, como
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PlirtiL
determinar a criação de um ambulatório médico destinado a um fim
específico, é competência daquele Poder municipal.
Assim, há violação do art. 2° da Constituição Federal, do art. 5° da
Constituição Estadual e do art. 6° da Lei Orgâni-da—a-ii-Mioague.

estabelecem o princípio da independência e harmonia entre os Poderes.
A propósito do vício de iniciativa já decidiu o E. :Tribunal de Justiça do
41, Estado de São Paulo, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 118.997-0/4-00, com apoio em entendimento.hdo
ilustre Ministro do STF Celso de Mello (RTJ/187/97),
"O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo

legislativo, que resulte da usurpação do poder sujeito à
cláusula de reserva, traduz vício jurídico de gravidade
inquestionável, cuja ocorrência reflete típica hipótese de
inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo
irremissível, a própria integridade do ato legislativo
eventualmente editado. Nem mesmo ulterior aquiescência do
Chefe do Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda
quando dele seja a prerrogativa usurpada, tem o condão de
sanar esse defeito jurídico radical."
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Face o exposto somos pela INCONSTITUCIONALIDADE e ILEGALIDADE.

Sala da Comissão de Constituição e Justiça em, o
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CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

SUBSECRETARIA DE APOIO LEGISLATIVO

São Paulo, 12 de março de 2007.

Memo SGP -2 n° 08/2007
Ao Nobre Vereador
Farhat (PTB)
O PL n° 396/06 de autoria da Vereadora Bilu Villela, será
tido como REJEITADO em virtude de parecer pela INCONSTITUCIONALIDADE e
ILEGALIDADE emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, cabendo,
entretanto, RECURSO AO PLENÁRIO, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme o
disposto no art. 79 do Regimento Interno.
Atenciosamente,
••n

ÂNGELA Ey11.2DIN ANDREONI
Subsecretária de Apoio Legislativo
SGP-2
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À SGP-33 - Sra. Supervisora:
Solicito arquivar o presente processo, tendo em vista o transcurso do prazo de 30
(trinta) dias no qual não foi apresentado recurso.
12/04/07

Ângela 1391.in Andreoni
Subsecretária de Apoio Legislativo
SGP-2

o

)

hi210t4ava
Ir,/:r;r19,.:NYZ

„. 5

,

IIllI IIIIIIlI

ilYr:Eáf
1111~.'
10OMIWit0

eálnara u ,»aide ,7de Atai
Papel para informação, rubricado como folha n° 8
do processo 01-396 de 2006 13/04/2007
Lina 1
R

Gumauskas
927

SUBSECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO
SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL
Proc. encerrado com 8 fls.
Arquivado em 13/04/2007
O Funcionário
M. Gumauskas
Lina/U 100927

=CM. 0561

••

~km ~me as cais,.

Certidão
Os intervalos de folhas do presente documento foram autenticados
digitalmente no sistema SPLegis por:

- Fls. 1 à 13 do documento PDF: ANDRE LUIZ COSTA DOS SANTOS

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo - SP

CEP 01319-900

fone (11) 3396-4000

www.camara.sp.gov.br

