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PARECER Nº 1153/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0084/18. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Arselino Tatto, que institui e 
estabelece diretrizes para a Escola Municipal de Gastronomia, e dá outras providências. 

Segundo o projeto, referida escola oferecerá cursos gratuitos nas áreas de eventos, 
hotelaria, bares e restaurantes, língua estrangeira e gastronomia, que poderão ser ministrados 
nos Centros de Educação Unificados (CEUs) ou Mercados Regionais. 

O projeto reúne condições jurídicas para prosseguir em tramitação, na forma do 
Substitutivo ao final apresentado. 

O art. 180 da Constituição Federal dispõe que "a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de desenvolvimento social e 
econômico". Esse dispositivo, que encontra correspondência no art. 164 da nossa Lei 
Orgânica, compreende o incentivo previsto neste projeto, que visa qualificar a população em 
áreas essenciais ao desenvolvimento do turismo na Cidade. 

Deve ser apresentado Substitutivo porém, a fim de que o projeto veicule autorização ao 
Poder Executivo, extirpando assim eventual vício de iniciativa, bem como para que não se 
utilizem receitas compreendidas no percentual mínimo de aplicação em educação (art. 208 da 
Lei Orgânica) para pagamento das atividades da Escola Municipal de Gastronomia. 

Para ser aprovado, o projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros desta 
Casa, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do Substitutivo que segue. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0084/18. 

Institui e estabelece diretrizes para a Escola Municipal de Gastronomia de São Paulo. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Escola Municipal de Gastronomia 
de São Paulo que oferecerá cursos gratuitos nas áreas de eventos, hotelaria, bares e 
restaurantes, língua estrangeira e gastronomia. 

Art. 2° São diretrizes para a implementação da Escola, a formação do aluno: 

I - para atuar nas diferentes áreas e serviços de alimentação e eventos, considerando 
os aspectos culturais, econômicos e sociais de nossa Cidade; 

II - no preparo de alimentos e segurança alimentar; 

III - no planejamento e organização de eventos sociais, esportivos, culturais, científicos, 
artísticos e de lazer; 

IV- em operação e gestão de serviços de hospedagem, alimentação, entretenimento e 
eventos; 

V - em língua inglesa, idioma oficial do universo da indústria nas áreas de turismo e 
eventos. 
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Art. 3° Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de 
sua publicação. 

Parágrafo Único. Não poderão ser utilizadas para pagamento das atividades da Escola 
Municipal de Gastronomia de São Paulo as receitas elencadas no artigo 208 da Lei Orgânica 
do Município de São Paulo. 

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 01/08/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/08/2018, p. 64 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


