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PARECER Nº 1714/2019 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E 
ATIVIDADE ECONÔMICA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 167/2019. 

Objetiva o presente Projeto de Lei 167/19, de autoria do nobre vereador Ricardo 
Teixeira (PROS), que padarias, bares, restaurantes, centro de eventos e similares ofereçam 
onerosamente ou de forma gratuita café sem adição de açúcar, para atender as necessidades 
de pessoas portadoras de diabetes. 

Os estabelecimentos que não se adequarem à exigência desta lei sofrerão penalidades 
com multa, e o seu valor deverá ser definido pelo Poder Executivo. 

Justifica o Autor que o Projeto de Lei visa a qualidade de vida da população diabética, 
o que torna necessário obrigar todos os estabelecimentos como padarias, bares, centros de 
eventos e similares a disponibilizarem as medidas de prevenção aos diabéticos 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade através de substitutivo, que adaptou o texto às regras de técnica legislativa prevista 
na Lei Complementar nº 95, de 25 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, 
redação, alteração e consolidação das leis, bem como para fixar a sansão pelo 
descumprimento da norma. 

Do exposto observa-se que o objetivo do projeto é proporcionar aos portadores de 
diabetes alguma opção de usufruir de café e outros alimentos sem açúcar, que não prejudicam 
sua saúde. 

Assim sendo, esta Comissão posiciona-se favorável a aprovação do substitutivo ao 
presente projeto apresentado pela da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, em 02/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 127 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

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

