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PARECER N°2559/2019 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 134/2019. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, autoriza o 
Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, a fornecer gratuitamente 
repelente contra insetos para gestantes, durante os períodos em que se verificarem as 
ocorrências dos surtos epidêmicos de microcefalia associado ao zika vírus, e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer pela 
Legalidade, com apresentação de Substitutivo, a fim de adaptar o texto às regras de técnica 
legislativa elencadas na Lei Complementar nº 95 de 1998, que dispõem sobre elaboração, 
redação, alteração e consolidação das Leis. 

A Comissão Administração Pública manifestou-se favoravelmente ao parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

O presente Projeto de lei objetiva autorizar a Prefeitura de São Paulo a fornecer 
gratuitamente repelentes para gestantes nos períodos em que forem identificados surtos de 
microcefalia associados ao zika vírus. Na justificativa do Projeto, o autor diz que a proposta é 
de caráter preventivo durante os surtos epidêmicos, sobretudo nas áreas mais carentes, 
ajudando a evitar o avanço da doença (microcefalia, dengue) e poupando muitas vidas ou 
sequelas. É sabido que se o feto for infectado pelo Zika Vírus, poderá desenvolver lesões 
cerebrais irreversíveis, especialmente doenças neurológicas, ou até mesmo a microcefalia.  O 
período da gestação mais suscetível à ação do vírus Zika é no primeiro trimestre, mas o 
cuidado com o Aedes Aegypti é para todo o período de gestação. 

O Ministério da Saúde reforça que além do pré-natal qualificado e todos os exames 
previstos, as medidas de prevenção ao mosquito com o uso de repelentes é indicado para esta 
fase, sendo que seu uso é seguro. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, favorável o nosso 
parecer, nos termos do Substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 18/12/2019. 
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