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PARECER 205/2019 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 084/2018. 

Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Arselino Tatto que “Institui e 
estabelece diretrizes para a Escola Municipal de Gastronomia de São Paulo.” 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, não obstante na forma de SUSBSTITUTIVO, objetivando que o 
projeto veicule autorização ao Poder Executivo, extirpando assim eventual vício de iniciativa, 
bem como para que não se utilizem receitas compreendidas no percentual mínimo de 
aplicação em educação (art. 208 da Lei Orgânica) para pagamento das atividades da Escola 
Municipal de Gastronomia. 

Nos termos do projeto e já considerando o SUBSTITUTIVO da CCJLP, autoriza-se o 
Poder Executivo a instituir a Escola Municipal de Gastronomia de São Paulo que oferecerá 
cursos gratuitos nas áreas de eventos, hotelaria, bares e restaurantes, língua estrangeira e 
gastronomia. 

Para implementação, as seguintes diretrizes deverão ser seguidas, visando à formação 
do aluno, especialmente, parta atuar: 

I - nas diferentes áreas e serviços de alimentação e eventos, considerando os aspectos 
culturais, econômicos e sociais de nossa Cidade; 

II - no preparo de alimentos e segurança alimentar; 

III - no planejamento e organização de eventos sociais, esportivos, culturais, científicos, 
artísticos e de lazer; 

IV- em operação e gestão de serviços de hospedagem, alimentação, entretenimento e 
eventos; e 

V - em língua inglesa, idioma oficial do universo da indústria nas áreas de turismo e 
eventos. 

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa, a Comissão de 
Administração Pública é FAVORÁVEL à sua aprovação sob a forma do Substitutivo aprovado 
na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Administração Pública, em 20/03/2019 

Gilson Barreto (PSDB) – Presidente. 

Janaina Lima (novo) – Relator 

Antonio Donato ( PT) 

Alfredinho (PT) 

Zé Truin (PHS) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/03/2019, p. 91 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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