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PARECER Nº 2358/2019 DA COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL, 
TRABALHO E MULHER SOBRE O PROJETO DE LEI N°167/2019. 

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Ricardo Teixeira, dispõe no 
âmbito do Município de São Paulo sobre a disponibilização nas padarias, bares e similares de 
café sem açúcar, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade na forma de substitutivo para adequação do projeto à técnica legislativa (Lei 
Complementar nº 95/98), bem como fixar a sanção pelo descumprimento da norma, que não 
pode ser delegada ao Poder Executivo (art. 5º, inciso II da Constituição Federal). 

A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica manifestou-se favorável ao 
substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

O autor do projeto apresenta preocupação com os consumidores diabéticos, que 
muitas vezes encontram nas padarias, bares e similares, o café preparado já com a adição de 
açúcar, assim vê a importância de que estas casas comerciais sejam obrigadas a disponibilizar 
café preparado sem açúcar, de forma onerosa ou até mesmo gratuita, tornando possível seu 
consumo por pessoas portadoras de diabetes. 

De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café - ABIC, a bebida tem 
benefícios comprovados sobre aumento da capacidade mental, memória, bem estar e 
concentração, além de reduzir efeitos dos males de Alzheimer e Parkinson. Atualmente, o 
Brasil é considerado o maior produtor e exportador do produto no mundo e o segundo em 
maior consumo de café. 

A Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, é 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 04/12/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/12/2019, p. 116 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


