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JUSTIFICATIVA - PL 0494/2019 
O Projeto de Lei ora apresentado visa destinar os alimentos excedentes das unidades 

educacionais da rede de ensino direta e indireta do Município de São Paulo à população que 
se encontra em estado de vulnerabilidade social. 

Como é sabido, grande quantidade de alimentos são desperdiçados todos os dias, não 
só pelas Escolas, como também por restaurantes e comércios em geral. Quanto à esta 
segunda situação, existe hoje o programa de doação dos alimentos excedentes, que começou 
a pouco tempo a ser operacionalizado pela Prefeitura Municipal. 

Frise-se que, em âmbito estadual, a Portaria CVS 5/2013, também permite a 
reutilização de alimentos para fins de doação gratuita, incluindo-se as sobras, em quaisquer 
das etapas da produção, sendo que as sobras de alimentos não incluem os restos dos pratos 
dos consumidores. 

Por outro lado, não basta regulamentar e institucionalizar a doação de alimentos 
apenas por entes privados, haja vista o desperdício também ser um problema recorrente em 
equipamentos públicos, como as escolas. 

Nas escolas municipais, tanto da rede direta quanto da rede indireta, não é incomum 
que muitos alimentos não utilizados na alimentação dos alunos ou mesmo preparados, mas 
não consumidos, sejam descartados. Caso outro fosse o tratamento dado ao excedente destes 
alimentos, o desperdício poderia ser evitado. 

Não é demais ressaltar, ainda, a grande crise econômica que assola nosso país, 
fazendo com que muitas famílias tenham diminuído drasticamente o seu poder de consumo, 
incluindo-se aqui produtos para a alimentação básica, sendo certa que algumas já se 
encontram em condição de extrema pobreza. 

Ante a inegável relevância da matéria, esperamos a colaboração do Egrégio Plenário 
para que este projeto seja aprovado. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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