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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução nº 2, de 26 

de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de recurso por 5 
(cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo relacionados, na forma 
do texto original ou do último substitutivo apresentado:  

PARECER Nº 210/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 10/03/2012, PÁGINA 
141, COLUNA 03.  

PARECER Nº 601/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 
17/05/2012 , PÁGINA 109, COLUNA02.  

PARECER Nº 1640/2012 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 01/11/2012, PÁGINA 107, 
COLUNA 03.  

 
PARECER Nº 732/2015 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

SOBRE O PROJETO DE LEI No 613/2011 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Chico Macena, visa obrigar os 

bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares situados no âmbito do Município 
de São Paulo que disponibilizem ou comercializem a bebida café para o consumo de seus 
clientes, a oferecer, também, a modalidade "sem adição de açúcar". 

Dispõe ainda a propositura que os referidos estabelecimentos deverão fornecer açúcar 
ou adoçante para opção do consumidor. Na justificativa, o nobre Autor ressalta que "o projeto 
busca contribuir para a saúde da população, especialmente as pessoas diabéticas, garantindo-
lhes maior qualidade de vida com a opção de oferta de produtos não adoçados pelos 
estabelecimentos comerciais que especifica". 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
substitutivo, visando adaptar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa. Ressalte-se, 
contudo, que esse substitutivo inova em termos de prática comercial, eis que o que costuma 
ser oferecido (além do café já adoçado) é o café sem açúcar, sendo adicionado açúcar ou 
adoçante pelo consumidor, e não pelo estabelecimento. 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, porquanto as despesas para sua 
execução correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 06/05/2015. 

Abou Anni - PV 

Adilson Amadeu - PTB 

Jair Tatto - PT - Relator 
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Nelo Rodolfo - PMDB 

Ota - PROS 

Paulo Fiorilo - PT 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 08/05/2015, p. 79 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

