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PARECER N° 461/2018 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N° 479/2014. 

O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador David Soares, dispõe sobre 
normas de comercialização de pães no Município de São Paulo e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com apresentação de substitutivo. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia exarou parecer contrário. 

A presente propositura visa disciplinar o conteúdo informativo nas embalagens de pães 
produzidos em padarias e estabelecimentos congêneres no Município de São Paulo, tornando 
obrigatória a informação nas embalagens, ou em local visível ao consumidor, acerca da 
composição, assim como da porcentagem dos ingredientes dos produtos especificados. O 
intuito é informar os consumidores e alertá-los sobre os ingredientes e seus derivados que 
possam ser prejudiciais, em casos específicos, à saúde humana. No âmbito da prevenção à 
Saúde, a informação sobre a composição dos alimentos comercializados é de suma 
importância, vista que existe um rol diversificado de patologias que são desencadeadas ou 
agravadas por diversos nutrientes, doenças essas que podem ser letais. 

Face ao exposto, a Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no 
âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, 
portanto, favorável o parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça 
e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, em 18/04/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/04/2018, p. 131 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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