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PARECER N° 915/2004 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº  228/02. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Antônio Goulart que visa 
proibir a comercialização de produtos que especifica nas cantinas das escolas 
públicas e privadas situadas no município de São Paulo.   
A iniciativa pretende coibir a comercialização e o fornecimento gratuito de cigarros, 
bebidas alcoólicas, balas, pirulitos, gomas de mascar, refrigerantes, sucos 
artificiais, pipocas e salgadinhos industrializados, doces e salgados fritos nas 
escolas da rede municipal e escolas privadas situadas no município paulista. 
A  Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade da propositura, 
porém, a fim de adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, 
elaborou substitutivo. 
A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica exarou parecer 
favorável nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e 
Justiça. 
Designado Relator pela Comissão de Educação, Cultura e Esportes, o Vereador Beto 
Custódio requereu fosse enviado pedido de informação ao Executivo Municipal a 
respeito da existência ou não de cantinas em escolas da rede municipal de ensino 
e, em havendo, solicitou manifestação da Douta Secretaria Municipal de Educação a 
respeito da presente propositura. 
A resposta da Secretaria constante nas fls. 24 deste processo informa que não há 
venda de produtos de qualquer espécie nas escolas municipais. 
No âmbito de competência desta Comissão, quanto ao mérito e ao interesse público 
que nos cabe analisar, entendemos que embora a propositura seja meritória por se 
preocupar com a saúde dos estudantes, tendo em vista o crescente índice de 
obesidade infantil, o projeto não deve prosperar já que, diante da resposta da 
Secretaria Municipal de Educação de que não existem cantinas ou qualquer outra 
forma de fornecimento ou venda de produtos nas escolas municipais, a iniciativa 
perdeu seu objeto principal. 
Ante o exposto, CONTRÁRIO é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 20-11-04 
Eliseu Gabriel - Presidente 
Beto Custódio - Relator 
Domingos Dissei 
Marcos Zerbini 
Tita Dias 
 

Educ0915-2004.doc 


