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PARECER N° 601/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONOMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA AO PL N° 
613/2011.  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, dispõe sobre a 
necessidade dos bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares que 
disponibilizem ou comercializem café para o consumo de seus clientes a oferecer 
também a versão sem adição de açúcar para o consumo de diabéticos, e dá outras 
providências.  
O Autor justifica que muitos estabelecimentos comerciais não oferecem a opção ao 
cliente de produtos sem adição de açúcar, fato este que provocaria mal estar e 
constrangimento nas pessoas portadoras de diabete, que se veem excluídas de 
frequentar tais ambientes.  
Também pondera que a diabete é considerada a terceira maior causa de morte no 
mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS e que a presente 
propositura visa oferecer à população a opção de escolher seu tradicional “cafezinho” 
com ou sem a adição de açúcar.  
Ademais, busca contribuir para a saúde da população, especialmente para as pessoas 
diabéticas, garantindo-lhes maior qualidade de vida com a opção de oferta de produtos 
não adoçados.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
LEGALIDADE da propositura, apresentando SUBSTITUTIVO, a fim de adequar a 
proposta à melhor técnica de elaboração legislativa e o parecer pela 
constitucionalidade foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
participativa da Câmara Municipal de São Paulo.  
No âmbito dessa Comissão permanente e dentro da nossa competência regimental 
sobre aspectos meritórios passamos a tecer o seguinte.  
Tendo em vista que a propositura busca proteger a saúde e melhorar a qualidade de 
vida da população da cidade de São Paulo, entendemos que a iniciativa é salutar e 
dessa forma não encontramos óbices contra a proposição e entendemos que o projeto 
deve prosseguir.  
Diante do exposto, somos favoráveis ao projeto de lei n° 613/2011.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, em 16/05/2012  
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