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PARECER Nº 2321/2013 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI 522/2011. 
O projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Francisco Chagas, dispõe sobre a 
obrigatoriedade de nutricionista nas Unidades Básicas de Saúde. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade. 
A Comissão de Administração Pública emitiu parecer favorável. 
O projeto prevê a instituição do atendimento nutricional com a orientação de 
profissional nutricionista em todas as Unidades Básicas de Saúde. Tal atendimento 
será preferencialmente direcionado a população infanto-juvenil, as gestantes, 
lactantes, idosos e portadores de doenças crônicas não transmissíveis. 
A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan) institucionalizou a 
responsabilidade do poder público na promoção do direito de todas as pessoas ao 
acesso regular e permanente a alimentos, em qualidade e quantidade, e criou o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). 
O direito à alimentação estava previsto no ordenamento jurídico em instrumentos 
infraconstitucionais, tais como o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (Decreto nº 591/92) e no Protocolo de São Salvador (Decreto nº 3321/99), 
porém foi alçado a condição de direito social na Constituição Federal apenas em 2010, 
por meio da EC nº 64 de 2010. 
A questão alimentar e nutricional é definida, após o surgimento dos instrumentos 
legais acima citados, como direito de todos ao acesso regular e permanente a 
alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras 
necessidades essenciais. As políticas e ações de garantia desse direito deverão 
respeitar as dimensões ambientais, culturais, regionais e sociais, ou seja, não se trata 
de um direito absoluto, mas relativo. 
A propositura em pauta, portanto, se preza a promover o bem estar físico, mental e 
social do indivíduo, reduzindo e buscando eliminar os riscos de doenças e outros 
agravos, garantindo, dessa forma, o direito à saúde que deve ser instrumentalizado 
por meio de ações, que no caso em tela, propiciam a existência de profissional 
nutricionista em todas as Unidades Básicas de Saúde. 
Em face do exposto, favorável o nosso parecer. 
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