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PARECER Nº 904/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0040/19. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Dalton Silvano, que dispõe 
sobre a inclusão do estudo de educação alimentar e nutricional como tema transversal no 
currículo de educação infantil e ensino fundamental das escolas públicas do Município de São 
Paulo. 

De acordo com a justificativa, o projeto tem como objetivo ensinar hábitos saudáveis 
aos alunos, de modo a reduzir o problema da obesidade infantil e formar pessoas com maior 
responsabilidade e respeito à própria saúde. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto possui condições de prosseguir em sua tramitação, eis 
que apresentado no regular exercício da competência legislativa desta Casa, consoante será 
demonstrado. 

No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro 
ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos. 

Por outro lado, tem-se que é competência legislativa concorrente da União, dos 
Estados e do Distrito Federal legislar sobre educação e também dos Municípios, no âmbito do 
interesse local, de forma a suplementar a legislação federal e estadual (art. 24, incisos IX c/c 
art. 30, incisos I e II da CF/88). 

Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e 
imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador: Juspodivm, 2008, p. 841.) 

Ademais, conforme dispõe o art. 200, caput, da Lei Orgânica do Município, a educação 
com base nos princípios estabelecidos na Constituição da República, na Constituição Estadual 
e na Lei Orgânica, e inspirada nos sentimentos de igualdade, liberdade e solidariedade, será 
responsabilidade do Município de São Paulo, que a organizará como sistema destinado à 
universalização do ensino fundamental e da educação infantil. 

É de se ressaltar que a promoção da educação é imperativo constitucional a ser 
observado pelo Poder Público na consecução de políticas públicas, consoante se depreende 
dos artigos 205 a 214 da Constituição Federal. 

A propósito, vale transcrever dispositivo constitucional que bem elucida a relevância do 
tema: 

"Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho." 

Por seu turno, a Lei Orgânica Paulistana preconiza: 

"Art. 7º - É dever do Poder Municipal, em cooperação com a União, o Estado e com 
outros Municípios, assegurar a todos o exercício dos direitos individuais, coletivos, difusos e 
sociais estabelecidos pela Constituição da República e pela Constituição Estadual, e daqueles 
inerentes às condições de vida na cidade, inseridos nas competências municipais específicas, 
em especial no que respeita a: 

(...) 
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VI - ensino fundamental e educação infantil." 

O projeto, ademais, está em estrita sintonia com a Lei nº 9.394/96, que estabelece as 
diretrizes e bases da educação nacional, e assim reza: 

"Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio 
devem ter base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e em cada 
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e 
locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. 

... 

§ § 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá 
componente curricular obrigatório da educação básica. 

... 

§ 6o As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o 
componente curricular de que trata o § 2o deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.278, de 
2016). 

Ademais, a Lei Orgânica do Município de São Paulo também prevê o dever de atuação 
do Município no desenvolvimento de programas de proteção à saúde, especialmente em 
caráter preventivo, consoante se depreende dos dispositivos abaixo transcritos a guisa de 
exemplo: 

Art. 213 - O Município, com participação da comunidade, garantirá o direito à saúde, 
mediante: 

I - políticas que visem ao bem estar físico, mental e social do indivíduo e da 
coletividade, a redução e a busca da eliminação do risco de doenças e outros agravos, 
abrangendo o ambiente natural, os locais públicos e de trabalho; 

II - acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, em todos os níveis de 
complexidade; 

III - atendimento integral do indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e 
recuperação da saúde. 

Art. 216 - Compete ao Município, através do sistema único de saúde, nos termos da lei, 
além de outras atribuições: 

... 

II - a identificação e o controle dos fatores determinantes e condicionantes da saúde 
individual e coletiva, mediante especialmente ações referentes à vigilância sanitária e 
epidemiológica, saúde do trabalhador, do idoso, da mulher, da criança e do adolescente, das 
pessoas com deficiência, saúde mental, odontológica e zoonoses; 

A proposta alinha-se aos dispositivos acima mencionados, tendo em vista que propõe o 
estudo da educação alimentar e nutricional nas escolas municipais com lastro em política 
pública de proteção da saúde, através de normas gerais a serem seguidas em âmbito 
municipal, que poderão ser regulamentadas e concretizadas pelo Poder Executivo por meio de 
provisões especiais, conforme a conveniência e oportunidade da Administração Pública. 

Com efeito, os problemas decorrentes da alimentação inadequada são notórios e alvo 
de muitos debates na atualidade, onerando intensamente o sistema público de saúde. 
Igualmente, é de conhecimento comum que as ações preventivas têm grande potencial para, 
ao menos, minimizar referidos problemas, sendo que a medida veiculada pelo projeto em 
análise, no sentido de inclusão do tema no ambiente escolar, se mostra adequada sob este 
prisma. 

Por tratar de matéria que dispõe sobre a atenção relativa à criança e ao adolescente, 
deverão ser convocadas pelo menos 2 (duas) audiências públicas durante a tramitação da 
proposta. 

No mais, a aprovação da proposta se submete à disciplina do artigo 40, § 3º, inciso XII, 
da Lei Orgânica do Município, dependendo de voto favorável da maioria absoluta dos membros 
da Câmara. 
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Ante o exposto, na forma do Substitutivo que segue, apresentado para adequar o 
projeto à técnica legislativa prevista na Lei Complementar nº 95/98, bem como para prever a 
inclusão do tema na grade extracurricular, somos, pela LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0040/19. 

Dispõe sobre a inclusão do estudo de Educação Alimentar e Nutricional como matéria 
extracurricular na educação infantil e no ensino fundamental das escolas municipais de São 
Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica incluída a Educação Alimentar e Nutricional como matéria extracurricular na 
educação infantil e no ensino fundamental das escolas municipais de São Paulo. 

Art. 2º O processo de aprendizagem do tema de educação alimentar e nutricional 
deverá ser contínuo. 

Parágrafo único. O tema não constitui nova área, devendo ser abordado de forma 
extracurricular. 

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei em todos os aspectos 
necessários para a sua efetiva aplicação. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor após 90 dias da sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 05/06/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/06/2019, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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