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PARECER Nº 1105/2018 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA  

SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 692/17 

O presente projeto, de autoria do Vereador Arselino Tatto, obriga as redes de 
supermercados e hipermercados que mantem lojas no Município de São Paulo e que 
comercializam alimentos no varejo a expor produtos orgânicos em espaço único, específico, 
delimitado e identificado com destaque 

Considera-se produto orgânico, seja ele in natura ou processado, como "aquele obtido 
em sistema orgânico de produção agropecuário ou oriundo de processo extrativista sustentável 
e não prejudicial ao ecossistema local", nos termos do art. 2º da Lei 10.831 de 23 de dezembro 
de 2003. 

A propositura também determina que os estabelecimentos mencionados deverão 
ofertar e expor para comercialização, no mínimo 20% (vinte por cento) de produtos orgânicos 
do total de produtos hortifrúti por elas comercializados, e que esses produtos orgânicos 
deverão ser adquiridos preferencial e diretamente de agricultores familiares e associações e 
sociedades civis, sem fins lucrativos. 

De acordo com a justificativa, objetiva-se ofertar para os consumidores pontos 
adequados de venda de produtos orgânicos, com confiabilidade de sua origem e qualidade, 
resultando no incentivo à agricultura sem agrotóxicos e contribuindo, assim, para a melhoria do 
meio ambiente. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 

No âmbito da competência desta Comissão, entendemos que a propositura é oportuna, 
meritória e atende ao interesse público. 

Favorável, pelo exposto, o parecer. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 1º de agosto de 2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2018, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


