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A obesidade, antes sinônimo de saúde e beleza, tornou-se hoje um problema de saúde 
pública. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 32 % da  população adulta apresenta 
algum grau de excesso de peso, sendo que destes, 27 % são homens e 38 % são mulheres. Diante 
destes dados, chegar à adolescência livre da obesidade é fundamental eis que 80% dos 
adolescentes obesos tendem a ser adultos obesos, o que vale dizer, com a saúde afetada por 
complicações diversas, inclusive do sistema cardiovascular. 

O estilo de vida atual, regido pelo estresse, pelo sedentarismo, pela alimentação rica em 
gordura e pobre em fibras, pela insegurança, pela automação, pelas facilidades do sistema de 
entregas rápidas de alimentos prontos, pelo lazer dos vídeógames, televisão e vídeo-cassetes, 
contribui para a diminuição do gasto calórico ocasionando a obesidade. 

Neste contexto, a obesidade infantil está cada vez mais presente no cotidiano e, segundo 
a Sociedade Brasileira de Pediatria, mais de 15% das nossas crianças estão muito acima do peso. 
Há quinze anos, o índice de obesidade infantil no país não ultrapassava a casa dos 3%. Sem 
controle, a obesidade infantil pode ser fatal. É um mal que provoca, ainda na infância, problemas 
na coluna, nas articulações, fere a auto-estima e leva à rejeição social. 

É preciso, pois, que todos tenham consciência de que a obesidade infantil deve ser 
objeto de atenção, controle e de iniciativas que promovam ações preventivas. 

É neste sentido que o projeto de lei se apresenta. A escola é importante e conveniente 
cenário para a promoção de hábitos alimentares saudáveis e a presente proposta legislativa 
pretende proibir a comercialização nas cantinas da rede municipal de ensino, de produtos nocivos 
à saúde e que favoreçam a obesidade, dispondo textualmente sobre a proibição de cigarros, 
bebidas alcoólicas, alimentos e guloseimas industrializados e, ainda, de alimentos fritos. 

Ademais, pretende-se com a edição da disciplina, que a Associação de Pais e Mestres - 
APM fiscalize e denuncie contratos de prestação de serviços quando houver o descumprimento 
do disposto na Lei, e inserir nas minutas de contrato cláusula específica contendo a restrição. 

Com estas considerações, submeto a proposta aos Nobres Pares, na expectativa de 
receber o apoio para sua aprovação. 


