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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, 
de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo 
relacionados, na forma do texto original ou do último substitutivo apresentado: 

1) PL 550/2016 – Autor: Ver. Natalini 

PARECER Nº 764 /2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 09/06/2017, PÁGINA 
115, COLUNA 3º. 

PARECER CONJUNTO N° 1280/2017 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 

TRABALHO E MULHER E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 550/2016. 

De autoria do nobre Vereador Gilberto Natalini, o presente projeto de lei "institui e 
estabelece diretrizes para a Política Municipal de Erradicação da Fome e de Promoção da 
Função Social dos Alimentos - PMEFSA e dá outras providências. 

A iniciativa baseia se na função social dos alimentos, que é cumprida quando os 
processos de produção, beneficiamento, transporte, distribuição, armazenamento, 
comercialização, exportação, importação ou transformação industrial dos alimentos tenham 
como resultado o consumo humano de forma justa e solidária. Para tanto estabelece princípios, 
objetivos e instrumentos, incluindo um plano de ação e aplicação de incentivos para 
consecução do objetivo maior, que é a preservação da vida e erradicação da fome no 
município de São Paulo. 

Segundo o autor, o desperdício de alimentos é muito grande e, apesar da produção de 
alimentos ser suficiente para alimentar quase o dobro da população do planeta, a fome subtrai 
a dignidade e o direito à vida de milhões de pessoas. Entende que o município de São Paulo, 
maior cidade do Brasil, deve estar na linha de frente na elaboração de políticas que enfrentem 
esse desafio, servindo de exemplo para outros municípios e outros entes da federação. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do Projeto de Lei com Substitutivo. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, considerando a 
importância da iniciativa, em razão das contribuições ambientais que poderão dela advir 
através do incentivo a padrões sustentáveis de produção e consumo de alimentos, manifesta-
se favoravelmente a sua aprovação, nos termos do substitutivo aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Comissão de Administração Pública, considerando o elevado interesse público de 
que se reveste a iniciativa, consigna seu voto favorável ao projeto, na forma do substitutivo 
aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, reconhecendo o caráter 
meritório da iniciativa, no sentido de instituir práticas alimentares saudáveis voltadas ao 
desenvolvimento integral da pessoa humana, manifesta-se de modo favorável ao projeto em 
pauta, nos termos do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 



Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento nada tem a opor, 
posicionando-se com parecer favorável à proposição, na forma do substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala das Comissões Reunidas, 12.09.2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/09/2017, p. 89  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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