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PARECER Nº 234/2016 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 539/2014 

De autoria da nobre Vereadora Marta Costa, o presente projeto de lei dispõe sobre a 
realização de campanha sobre o uso excessivo de açúcar no âmbito do município de São 
Paulo, e dá outras providências. 

A campanha de que trata a proposta deverá ser promovida anualmente pela Secretaria 
Municipal de Saúde, com o objetivo de minimizar a utilização em excesso do açúcar. 

Na justificativa apresentada, a autora discorre sobre os malefícios do consumo 
excessivo do açúcar, apresentando aspectos importantes do uso desse produto na dieta 
humana. Lembra, entre vários outros apontamentos, que o açúcar é um ingrediente recente na 
dieta humana, porém seu consumo aumentou consideravelmente ao longo do tempo. Nesse 
sentido, destaca que "o consumo anual, no final do século XIX, por exemplo, era de apenas 
dois quilos por pessoa. Atualmente é de 37 quilos, segundo Michel Raymond, pesquisador do 
Instituto de Ciências evolutivas da Universidade de Montpellier, na França (...)". 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade, com substitutivo para adequação do projeto à melhor técnica de elaboração 
legislativa. 

Na análise que compete a esta Comissão de Administração Pública, ressaltamos a 
importância da busca por hábitos alimentares saudáveis pela população. Campanhas nesse 
sentido colaboram para disseminação de informações e incentivo a mudanças que se façam 
necessárias para que sejam adotadas dietas adequadas à boa saúde. Portanto, somos de 
parecer favorável ao projeto, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Participação Legislativa. 

Sala da comissão de Administração Pública, 09 de março de 2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/03/2016, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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