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PARECER CONJUNTO N° 1092/2021 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 

TRABALHO E MULHER, E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 323/2021. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da Nobre Vereadora Luana Alves, que dispõe 
sobre a distribuição gratuita de máscaras PFF2 nos espaços de grande circulação da Cidade 
de São Paulo, durante a pandemia. 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a propositura, diante da 
necessidade de se manter as orientações sanitárias, especialmente o distanciamento e o uso 
de máscaras, ainda durante o processo de imunização, desta forma, faz-se necessário priorizar 
a distribuição gratuita de máscaras que garanta o máximo de proteção aos cidadãos 
paulistanos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, não obstante na forma de um substitutivo, com o objetivo de aperfeiçoar 
o texto original do projeto. 

Nos termos do projeto e já considerando o substitutivo apresentado pela CCJLP, 
poderá o Executivo fornecer gratuitamente máscaras com peça facial filtrante (PFF2) em 
espaços públicos de grande circulação da cidade de São Paulo, no decorrer pandemia ou 
epidemia de doenças contagiosas por vias respiratórias. Máscara esta cuja peça facial filtrante 
(PFF2) deverá ser sem válvulas e distribuída em embalagens individuais com informações 
sobre seu uso. 

A Comissão de Administração Pública destaca a grande relevância e o elevado 
interesse públicodo projeto, uma vez que a propositura pretende apoiar nas medidas de 
combate a epidemias ou pandemias.Assim sendo, favorável é o parecer, conforme substitutivo 
da CCJLP. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, ressalta que o projeto é oportunoe meritório, uma vez que a propositura visa, 
com o oferecimento gratuito de mascaras, inibir a propagação de doenças contagiosas por vias 
respiratórias.Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do substitutivo da CCJLP. 

Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a 
opor,nos moldes do substitutivo da CCJLP, tendo em vista que a matéria não ofende os 
dispositivos da lei orçamentária, bem como está condizente com os referendos legais de 
conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala das Comissões Reunidas, 15 de setembro de 2021. 

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Ver. Arselino Tatto (PT) 

Ver.ª Edir Sales (PSD) 

Ver. George Hato (MDB) 

Ver. Milton Ferreira (PODE) 

Ver. Roberto Tripoli (PV) 
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COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO E MULHER 

Ver. Alfredinho (PT) 

Ver. Felipe Becari (PSD) 

Ver.ª Juliana Cardoso (PT) 

Ver.ª Luana Alves (PSOL) 

Ver. Rinaldi Digilio (PSL) 

Ver. Xexéu Tripoli (PSDB) 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Ver. Atílio Francisco (REPUBLICANOS) 

Ver. Delegado Palumbo (MDB) 

Ver. Dr. Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE) 

Ver.ª Elaine do Quilombo Periférico (PSOL) 

Ver. Fernando Holiday (NOVO) 

Ver. Isac Felix (PL) 

Ver. Jair Tatto (PT) 

Ver.ª Janaína Lima (NOVO) 

Ver. Marcelo Messias (MDB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/09/2021, p. 129 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
  

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

