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PARECER Nº 1109/2018 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA  

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 796/17 

Objetiva o presente Projeto de Lei 796/17, de autoria do nobre vereador Gilberto 
Nascimento (PSC), obrigar as empresas concessionárias e permissionárias de transporte 
público de passageiros do Município de São Paulo a providenciar a dedetização de veículos e 
terminais utilizados no serviço de transporte coletivo na Cidade de São Paulo. 

O produto utilizado para combate será inseticida em gel, eficiente para o combate de 
baratas, aranhas, escorpiões, percevejos, formigas, moscas, mosquitos, cupins, brocas e 
barbeiros. 

Os selos de certificação serão afixados em local visível nos veículos e nos terminais de 
embarque constatando a empresa responsável pela dedetização, o número de telefone de 
contato, o nome toxicológico do produto aplicado, data da aplicação e data de validade dá ação 
do produto. 

As empresas responsáveis pela dedetização terão a guarda da documentação dos 
serviços prestados para verificação dos serviços de fiscalização do município e da população. 
Sempre que solicitado, planilhas com registro de pragas por veículos ou por ambiente, 
identificação de possíveis focos de praga, cronograma de atividades preventivas e corretivas, 
certificados de garantia dos serviços realizados, mapeamento das iscas instaladas e relatórios 
de monitoramento (situação de iscas). 

Justifica o Autor que o Projeto de Lei tem como escopo oferecer aos usuários do 
transporte público da cidade de São Paulo veículos e terminais livres de insetos que podem 
causar os mais diversos tipos de doenças. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade através de substitutivo, que suprimiu eventual ilegalidade e adaptou o texto para 
legitimidade. 

Do exposto na justificativa observa-se que o objetivo do projeto é justamente a 
proteção dos usuários do transporte público contra os insetos peçonhentos causadores de 
diversas doenças contagiosas. 

Assim sendo, esta Comissão posiciona favorável a aprovação do substitutivo ao 
presente projeto apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 1º de agosto de 2018. 

Senival Moura (PT) - Presidente 

Adilson Amadeu (PTB) 

Alessandro Guedes (PT) - Relator 

Conte Lopes (PP) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2018, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


