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PARECER Nº 306/2016 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 168/2014 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, regulamenta o 

programa LEVE LEITE no Município de São Paulo, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto. 

A Comissão de Administração Pública manifestou-se favorável à aprovação da 
propositura. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes emitiu parecer favorável com 
apresentação de substitutivo. 

Na justificativa, o autor argumenta que é necessário garantir por lei, para todas as 
crianças e adolescentes estudantes da rede municipal de ensino, a execução do Programa 
Leve Leite, que foi instituído pelo Decreto 35.458/1995 e pela Portaria 1587/2009 da Secretaria 
Municipal de Educação, já que esses podem, eventualmente, ser revogados. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes manifestou parecer favorável, com 
apresentação de substitutivo, considerando que os recursos do Programa Leve Leite não 
devem ser computados como despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, e, nem 
como educação inclusiva, uma vez que originalmente, quando o programa foi criado, esse era 
de responsabilidade do Fundo Municipal da Saúde - FUMDES, pelo seu alcance estar ligado á 
saúde pública e a assistência social.  Cabe mencionar que, atualmente, este leite em pó é 
distribuído pelo correio, para consumo fora da escola, podendo ser consumido por qualquer 
pessoa da família que o recebe, sendo, portanto um item que não compõe a alimentação na 
escola. 

A alimentação do estudante deve ser composta por uma diversidade de itens, incluindo 
a oferta de frutas e de verduras, para que este disponha de nutrientes necessários para o seu 
desenvolvimento e seu aprendizado. É preciso garantir seu acesso à alimentação e também 
estimula-lo para o consumo de uma alimentação com qualidade, com a inclusão de alimentos 
de alto valor nutricional, tanto na escola, como fora da escola. Na idade escolar é importante a 
observação aos casos de deficiências nutricionais como a anemia ferropriva e a hipovitaminose 
A que podem comprometer o aprendizado do escolar. Uma das fontes de vitamina A é o leite 
integral. Tais deficiências são mais encontradas em populações com dificuldade de acesso aos 
alimentos ou com ingestão alimentar inadequada. 

Desta forma, esta Comissão posiciona-se favorável ao substitutivo apresentado pela 
Comissão de Educação, Cultura e Esportes. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 16/03/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/03/2016, p. 103 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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