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PARECER Nº 1304/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

244/16. 

Trata-se do Projeto de Lei nº 244/16, de autoria do nobre Vereador David Soares, que 
"Dispõe sobre a instalação de tela mosquiteira nos locais que especifica, e dá outras 
providências." 

De acordo com a justificativa apresentada, tal medida é justa e necessária, na medida 
em que aumenta a segurança dos residentes contra o Aedes Aegypti, ao mesmo tempo em 
que assegura o direito dos mesmos, de usufruírem de todos os espaços pertencentes ao 
imóvel, destacando que hoje as sacadas tem um papel relevante na planta do imóvel, bem 
como em sua utilização cada vez mais frequente, adquirindo maior protagonismo na vida dos 
moradores, principalmente com o advento do espaço denominado -"varanda gourmet"- 
integrando os ambientes da edificação, passando a ser primordial para o convívio social, e 
assim sendo, os cuidados devem ser redobrados, visando o bem estar saudável da 
comunidade. 

Não obstante, destaca-se a importância da prevenção contra o agente transmissor 
supracitado, ao passo que este não somente transmite um, mas pelo contrário, diversos vírus 
que acarretam doenças como a Dengue, a febre Chikungunya, a microcefalia, sendo esta 
proveniente de gestantes infectadas pelo Aedes Aegypti, que por sua vez, se desdobram em 
nocividade e malignidade. 

Assim sendo, nada mais justo que tais áreas sejam protegidas por telas, a fim de 
garantir mais segurança à saúde dos munícipes, os quais sem elas ficam vulneráveis ao 
agente transmissor, também no convívio dos seus lares. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, com aprovação de substitutivo. 

Diante dos aspectos que lhe compete analisar, a Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 22/08/2018. 
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