
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0796/2017 
O mérito deste projeto de lei é oferecer ao usuário do transporte público da cidade de 

São Paulo veículos e terminais livres de insetos que podem causar os mais diversos tipos de 
doenças. 

É comum ouvirmos reclamações de usuários do transporte público da cidade de São 
Paulo que encontram insetos em ônibus e terminais. Sem o cuidado necessário, podemos 
enfrentar infestações desconfortáveis aos usuários e até riscos a saúde. 

A dedetização dos ônibus da Capital contribuirá para a minimização de insetos e 
pragas dentro destes transportes e em seus terminais, e ainda prevenirá a ocorrência de 
alergias, urticárias e até de doenças graves que é o caso da dengue e da doença de chagas. 

Para controlar e evitar efetivamente a procriação de insetos, deve-se utilizar o 
inseticida em Gel. A aplicação de GEL não tem toxidade e não requer a evacuação de 
ambientes e o mais importante, não oferece risco à saúde humana. 

O produto deve ser eficiente para o combate a Baratas, Aranhas, Escorpiões, 
Percevejos, Formigas, Moscas, Mosquitos, Cupins, Brocas e o Barbeiro. 

Para o controle efetivo da dedetização, deverão ser afixados em local visível nos 
ônibus e nas entradas dos terminais selos de certificação da empresa responsável pela 
dedetização contendo: Nome da Empresa, Número de telefone, Nome toxicológico do produto 
aplicado, Data da aplicação e Data de validade do mesmo. 

As empresas de ônibus e administradoras de terminais devem manter sob sua guarda, 
para verificação pelos serviços de fiscalização e da população, sempre que solicitado, Planilha 
com registros de pragas por veículo ou ambiente, Identificação de possíveis focos de praga, 
Cronograma de atividades preventivas e corretivas, Certificado de garantia dos serviços 
realizados, Mapeamento das iscas instaladas e relatórios de monitoramento (situação de 
iscas). 

Ante o exposto e diante do interesse público do qual esta matéria se reveste, vem a 
presença dos Nobres Vereadores desta Edilidade requerer sua aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/11/2017, p. 271 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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