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PARECER Nº 1632/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI  Nº 134/2019. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do vereador Toninho Paiva que autoriza o 
executivo municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a fornecer gratuitamente 
repelente contra insetos para gestantes durante os períodos em que se verificarem as 
ocorrências dos surtos epidêmicos de microcefalia associado ao ZIKA VÍRUS, e dá outras 
providências. 

De acordo com o texto, serão distribuídos repelentes a gestantes em períodos em que 
se verifiquem ocorrências dos surtos epidêmicos de microcefalia associado ao ZIKA VÍRUS. 

O autor aponta pela exposição dos motivos apresentados que a distribuição gratuita de 
repelentes às gestantes representará uma importante medida profilática, evitando o avanço da 
doença, sobretudo nas áreas mais carentes. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE, por meio de substitutivo, a fim de adequar o texto à técnica legislativa prevista 
na lei Complementar nº 95/98. 

Zika Vírus (ZKV) é um vírus transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti (mesmo 
transmissor da dengue e da febre chikungunya) e o Aedes albopictus. 

No caso do feto ser infectado durante a gestação, este pode desenvolver lesões 
cerebrais irreversíveis e ter comprometida, definitivamente, toda a sua estrutura em formação. 
As doenças neurológicas, especialmente nas crianças com a doença congênita (infectados no 
útero materno), têm sequelas de intensidade variável, conforme cada caso. 

O comprometimento nesses casos é tão importante que algumas crianças, ao 
nascerem, têm microcefalia, uma deformação dos ossos da cabeça, sinal do não crescimento 
adequado do encéfalo (cérebro). 

As ações realizadas pelos programas locais de controle das doenças transmitidas pelo 
Aedes Aegypti são fundamentais para a prevenção das arboviroses. Estas ações, além de 
reduzirem o número de mosquitos na comunidade, interferem na probabilidade de um ser 
humano que está com o vírus circulante em seu sangue (viremia) servir como fonte de 
alimentação sanguínea e de infecção para Aedes aegypti e Aedes albopictus, levando a 
transmissão para uma outra pessoa e propagando, assim, a circulação viral na comunidade. 
(http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/zika-virus). 

Pelo do exposto, considerando as competências desta Comissão e que o PROJETO 
em tela complementa ações protetivas aos munícipes mais vulneráveis ao problema a ser 
combatido - ZIKA VÍRUS,SOMOS FAVORÁVEIS à propositura em tela, nos termos do 
substitutivo apresentado pela CCJLP, por entendermos que atende ao interesse público. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 18 de setembro de 2019. 

Gilson Barreto - (PSDB)  - Presidente 

Alfredinho - (PT) - Relator 

Antonio Donato - (PT) 

Janaína Lima - (NOVO 

Zé Turin - (PHS) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/09/2019, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


