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PARECER Nº 255/2013 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 126/2011.  
O projeto de lei, de autoria da Nobre Vereadora Marta Costa, altera a Lei 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 Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável à propositura.  
A Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável ao projeto.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia também emitiu parecer favorável ao projeto em questão.  
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, entendemos 
que o projeto é relevante. O fumante passivo fica suscetível aos malefícios que o 
fumo causa. A fumaça a qual ele fica exposto contém gases e partículas, esta é 
composta por mais de 4000 componentes químicos, sendo que destes, 69 são 
comprovadamente cancerígenos. Diversas pesquisas concluíram que, entre os 
adultos, o fumo passivo pode causar câncer, doenças cardiovasculares e doenças 
no trato respiratório entre outras. A incidência de abortos espontâneos e bebês 
natimortos são maiores entre as grávidas expostas ao fumo (ativas ou passivas). 
As crianças expostas a fumaça são mais suscetíveis a infecções respiratórias, como 
pneumonia e bronquite, e têm maior possibilidade de serem asmáticas, de 
apresentarem, doenças cardiovasculares, otite  e câncer. Hiperatividade, 
desatenção e problemas de comportamento são mais comuns entre os filhos de 
fumantes, que inclusive, têm maior probabilidade de tornarem-se fumantes quando 
adultos. Por estes motivos, a autora da propositura entende ser necessária uma 
penalização maior para o caso de mulheres grávidas e crianças com idade até 12 
anos estarem presentes nos estabelecimentos que o projeto de lei especifica, no 
momento da prática do tabagismo.  
Pelo exposto, favorável é o nosso parecer.  
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