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PARECER Nº 722/2008 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, TRABALHO, 
IDOSO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 320/2007. 
O projeto de lei, de autoria do nobre vereador Jucelino Gadelha, dispõe sobre a 
criação do “Programa Municipal de Prevenção ao câncer de Pele dos Servidores da 
Companhia de Engenharia de Tráfego” e dá outras providências. 
De acordo com a propositura, objetiva-se prevenir o câncer de pele em 
trabalhadores que desenvolvem o seu trabalho em ambientes expostos diariamente 
à luz do sol, a exemplo dos funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego. 
O programa é destinado aos servidores que exercem funções nas vias públicas e 
inclui exames diagnósticos, fornecimento gratuito de protetores solares e 
campanhas de esclarecimento. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade (fls. 5 e 6). 
A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável (fls.7). 
Foram realizadas duas audiências públicas no âmbito da Comissão de Saúde, 
Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, em 14 e 28/05/2008. 
Durante as audiências, discutiu-se a semelhança deste projeto com outros dois em 
tramitação: PL 447/07, de autoria do Vereador Mário Dias, que determina o 
fornecimento gratuito de protetores solares aos funcionários públicos que 
desempenham suas funções expostos ao sol, e PL 317/07, de autoria do Vereador 
Cláudio Prado, que dispõe sobre o fornecimento de protetor solar a agentes 
públicos que especifica.     
No âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que devemos analisar, consideramos 
que o projeto merece prosperar, pois se trata de um projeto de amplo aspecto que 
inclui prevenção através de campanhas de esclarecimento, exames diagnósticos e 
distribuição de produtos para proteção da pele. 
Diante do exposto, nosso parecer é favorável à propositura. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho, Idoso e Mulher, 18/06/08. 
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