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PARECER Nº 1466/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0129/2012.  
O projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel (PSB), dispõe sobre o 
descarte de alimentos em condições de consumo nos estabelecimentos que 
especifica, no âmbito do Município de São Paulo e dá outras providências.  
De acordo com a propositura, os restaurantes, bares, hotéis, cozinhas industriais e 
estabelecimentos similares que sirvam alimentos, instalados no Município de são 
Paulo, poderão promover doações dos alimentos que ainda estiverem em condições 
de consumo humano.  
Depreendemos da justificativa do autor que a propositura pretende minimizar as 
dificuldades encontradas pelos estabelecimentos de gênero alimentício em doar sua 
produção excedente. O projeto fundamenta-se ainda no problema da fome que 
acomete milhares de brasileiros e na adoção de medidas públicas que combatam 
desperdício de alimentos.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
posicionou-se pela legalidade mediante apresentação de um substitutivo visando 
adequar a propositura, tendo em vista que a possibilidade de doação já esta 
prevista em legislação, bem como exclui o artigo 4º do texto proposto, matéria 
tributária, de forma que haja consonância com  a Lei de responsabilidade fiscal e 
com o Código Tributário Nacional e estabelece ainda sanção pelo descumprimento 
da norma.  
Em face do exposto e considerando que o projeto é uma ação concreta no combate 
da fome e ao desperdício de alimentos, a Comissão de Trânsito, Transporte, 
Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à aprovação do 
projeto nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
gastronomia, em 12/09/12.  
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