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De acordo com a Organização Mundial de Saúde - OMS. a diabete é considerada 
atualmente a terceira maior causa de morte no mundo, apenas superada pelas 
doenças cardiovasculares e câncer.  
Trata-se de um distúrbio crônico do metabolismo caracterizado pela ineficiência 
parcial ou total de insulina ou por uma resistência a ela, que não tem cura 
conhecida, mas pode vira a ser controlada com o uso de medicação e dieta 
adequadas.  
O não controle da doença leva a pessoa a um processo de envelhecimento rápido, 
com falência de órgãos importantes como rins, olhos, cérebro, pois o excesso de 
glicose na circulação promove lesão de pequenos vasos sanguíneos que pode 
ocorrer em qualquer órgão do corpo.  
Assim, produtos sem a adição de açúcar se encontram liberados para as pessoas e 
diabéticos que seguem uma dieta com restrição à ingestão de açúcar, substituindo-
o por urna substância adoçante que confere o sabor doce ao alimento.  
Contudo, esta substituição se toma difícil de ser concretizada na Cidade de São 
Paulo, pelo fato de que muitos estabelecimentos comerciais não oferecem a opção 
ao cliente de produtos sem adição de açúcar, o que provoca mal estar e 
constrangimento das pessoas portadoras de diabete que se vêem excluídas de 
frequentar tais ambientes.  
Sendo assim, a presente propositura objetiva oferecer à população, portadora do 
diabete ou não, a opção de escolher seu tradicional “cafezinho” com ou sem a 
adição de açúcar, nos bares, restaurantes, lanchonetes e similares, no Município de 
São Paulo quês disponibilizem este serviço aos seus clientes.  
Neste ínterim, o projeto busca contribuir para a saúde da população, especialmente 
as pessoas diabéticas. garantindo-lhes maior qualidade de vida com a opção de 
oferta de produtos não adoçados pelos estabelecimentos comerciais que especifica.  
Portanto, diante do relevante interesse público demonstrado na proposta, solicito 
aos meus pares sua aprovação.  
 


