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PARECER Nº 376/2001 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO SOBRE 
O PROJETO DE LEI 572 / 1999 
O nobre Vereador Carlos Neder apresentou o projeto de lei 572/99, que dispõe sobre 
padrões técnicos para a aquisição de leite em pó pelos programas institucionais promovidos 
pela Prefeitura Municipal de São Paulo. A proposição estabelece que o leite em pó 
distribuído pela Prefeitura em todos os seus programas sociais seja adquirido a partir de 
matéria-prima láctea de origem exclusivamente nacional, além de obedecer a parâmetros e 
metodologia oficiais do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Em seu artigo 2º, o 
texto do projeto destaca a necessidade das empresas participantes de licitação pública para 
o fornecimento de leite em pó apresentarem laudo de análises laboratoriais emitido por 
órgão competente.  
O objetivo, segundo a justificativa apresentada, é estender ao Município de São Paulo os 
dispositivos da Instrução Normativa n.º 11, de 9 de setembro de 1999, do Ministério 
supracitado, tendo em vista dois aspectos principais, quais sejam, o estímulo à produção 
nacional e a garantia da distribuição de leite de boa qualidade. O Ilustre autor ressalta, 
ainda, que no Estado de São Paulo concentra-se significativo número de produtores, 
120.000, que criam mais de 500.000 empregos diretos. 
Sobre a matéria já se manifestaram a Comissão de Constituição e Justiça, que se posicionou 
pela constitucionalidade e legalidade, e a Comissão de Administração Pública, que emitiu 
parecer favorável. 
Em relação aos aspectos que devemos analisar, sublinhamos que a presente matéria 
reveste-se de elevado interesse público. Deve-se, primeiramente, considerar a importância 
dos projetos institucionais que incluem a distribuição de leite em pó. Sendo garantido o 
alimento de boa qualidade, em muito se contribui para a adequada nutrição das crianças, 
especialmente aquelas oriundas de famílias menos favorecidas. Por outro lado, o incentivo 
aos produtores nacionais de leite representa iniciativa de destacado cunho social, 
possibilitando, como muito bem anota o autor, a criação de empregos, entre outros 
benefícios.  
Esta Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho coloca-se FAVORÁVEL à aprovação do 
projeto nesta Câmara Municipal. 
Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho, 23/05/01. 
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