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PARECER Nº 682/2019 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
ATIVIDADE ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 84/2018. 

Objetiva o presente Projeto de Lei 84/18, de autoria do vereador Arselino Tatto (PT), 
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. 

Os cursos citados no parágrafo anterior poderão ser ministrados nos CEUs (Centros de 
Educação Unificados) ou Mercados Regionais. 

A formação dos alunos destes cursos dependerá das seguintes diretrizes: 

Para atuar nas diferentes áreas e serviços de alimentação e eventos, considerando os 
aspectos culturais, econômicos e sociais de nossa cidade; 

No preparo de alimentos e segurança alimentar; 

No planejamento e organização de eventos sociais, esportivos, culturais científicos e de 
lazer; 

Em operação e gestação de serviços de hospedagem, alimentação, entretenimento e 
eventos, 

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

Justifica o Autor que o objetivo é oferecer qualificação profissional, auxiliando quem 
busca recolocação no mercado de trabalho ou aqueles que buscam abrir o próprio negócio. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou substitutivo 
para que o texto veicule autorização ao poder Executivo, extirpando assim eventual vício de 
iniciativa, bem para que não se utilizem receitas compreendidas no porcentual mínimo de 
aplicação em educação (art. 208 da Lei Orgânica) para pagamento das atividades da Escola 
Municipal de Gastronomia. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favorável ao substitutivo da 
propositura. 

Quanto ao aspecto pertinente a nossa Comissão, a matéria é oportuna, reveste-se 
interesse público, pois fornecerá uma ferramenta para capacitação profissional de muitas 
pessoas que estão à espera de uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho. 

Assim sendo, esta Comissão posiciona favorável a aprovação do presente projeto 
apresentado. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 15/05/2019. 

Senival Moura (PT) – Presidente 

Adilson Amadeu (PTB) 

George Hato (MDB) - Relator 

Quito Formiga (PSDB) 

Xexéu Trípoli (PV) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/05/2019, p. 109 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

