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PARECER N° 1793/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONOMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA AO PROJETO 
DE LEI N° 126/2011.  
O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Marta Costa altera a Lei 
nº 14.805, de 04 de julho de 2008 que dispõe sobre a Legislação relativa ao 
Tabagismo no Município de São Paulo e dá outras providências.  
A proposição visa punir com maior rigor estabelecimentos que contrariam a norma 
em vigor com mulheres gestantes no ambiente com pessoas fumando em 
desrespeito a lei.  
A autora justifica que são inúmeras as consequências relativas à exposição de 
mulheres grávidas ao fumo e as reações são das mais adversas atingindo inclusive 
a criança. Aponta ainda que o índice de esterilidade alcança 41% das mulheres 
expostas ao fumo e os abortos atingem cerca de 10 a 35%, conforme a exposição 
diária ao fumo.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE da propositura.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
FAVORAVELMENTE à aprovação da propositura, destacando que os malefícios 
causados pela exposição de mulheres grávidas e de crianças a fumaça do cigarro.  
À Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia no que nos compete analisar na qualidade de relator designando 
tecemos o seguinte.  
Entendemos ser a matéria de extrema relevância e importância e a mesma deve 
seguir a sanção uma vez que o bojo da matéria é atingir a saúde pública com 
prevenção evitando-se que mulheres gestantes tenham menos contato ainda com a 
fumaça produzida pelo tabaco.  
Diante do exposto, somos favoráveis ao projeto de lei n° 126/2011.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 28/11/2012.  
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