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PARECER Nº 587/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 587/11  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, “cria o 
Programa kit de higiene bucal infantil”. Dispõe sobre a obrigatoriedade na 
concessão pelo Poder Executivo Municipal de Kit de higiene bucal, e dá outras 
providências.”  
De acordo com a iniciativa, fica o Poder Executivo, como forma de ampliar as 
políticas sociais no Município de São Paulo, obrigado a inserir e fornecer 
mensalmente às crianças matriculadas na rede Municipal de Educação um Kit de 
higiene bucal.  
Dispõe que o Kit de higiene bucal será composto de 01 (uma) escova de dente, 
01(um) fio dental e 01 (um) creme dental com flúor.  
Estabelece também, que caberá ao Executivo Municipal, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Educação, realizar campanhas 
periódicas que visem à orientação sobre saúde e higiene bucal e que o Poder 
Executivo ficará autorizado a celebrar convênios com órgãos Municipais, Estaduais e 
Federais, bem como com autarquias, empresas públicas, fundações e associações 
sem fins lucrativos, com o objetivo de viabilizar o fornecimento do Kit de higiene 
bucal.  
Em sua justificativa, dentre outros argumentos, alega o autor que a presente 
propositura tem o condão de auxiliar na minimização de um dos mais graves 
problemas que afligem a população, independentemente da classe social a que 
pertença, que são aquelas moléstias oriundas de uma má higienização bucal, que 
podem, inclusive, levar o indivíduo à morte, e a prevenção, como sabemos, é o 
meio indicado de evitarmos tais doenças.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da proposta  
A iniciativa reveste-se de relevante interesse público, motivo pelo qual esta 
Comissão posiciona-se favoravelmente à sua aprovação.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 15 de maio de 2013.  
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