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PARECER N° 1863/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 651/2018. 

O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Gilberto Nascimento, institui a semana 
de Conscientização ao Controle de Vetores e Pragas Urbanas no Município de São Paulo, e dá 
outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
Legalidade com substitutivo a fim de adequar o texto à técnica legislativa. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
Favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A propositura tem por objetivo contribuir para as ações que o Município tem dispendido 
para o controle de vetores e pragas urbanas, dos quais a população tem sido vítima direta ou 
indiretamente que causam doenças como a febre amarela, "chikungunya" e "Zika", entre outras 
associadas diretamente à presença de insetos como o "Aedes Aegypti" e animais como os 
roedores e os pombos. Nesse sentido uma campanha voltada para a conscientização da 
população e ações preventivas e corretivas destinada a impedir que os vetores e as pragas 
urbanas se propaguem, com o intuito de minimizar o uso abusivo e indiscriminado de 
praguicidas, contribuirá significativamente sob o ponto de vista higiênico, ecológico  e da saúde 
em geral. 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que o Projeto deva prosperar sendo, portanto, o parecer favorável, nos 
termos do substitutivo da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 09/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/10/2019, p. 140 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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