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SUBSTITUTIVO Nº   AO PROJETO DE LEI Nº 0228/2002 
         "Proíbe a comercialização dos produtos que especifica nas cantinas das escolas da 
Rede Municipal de Ensino, cria o Programa de Merenda Escolar Ecológica e dá outras 
providências. 
         A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
         Art. 1º Fica Expressamente proibida a comercialização nas cantinas das escolas da 
rede municipal de ensino de cigarros, bebidas alcoólicas, balas, pirulitos, gomas de mascar, 
refrigerantes, sucos artificiais, pipocas, salgadinhos industrializados e doces e salgados 
fritos. 
         Art. 2º A diretoria da escola deverá providenciar a elaboração e afixação em local 
próprio e visível, de um mural, medindo no mínimo 1m2 (Um metro quadrado), para 
divulgação de informações sobre nutrição, objetivando orientar os educandos sobre a 
importância de uma alimentação nutritiva à base de proteína, cereais, frutas, sucos, 
produtos naturais e leite e seus derivados. 
         Art. 3º A minuta de contrato, integrante do Edital de Licitação para a concessão ou 
permissão de uso para serviços de cantina deverá conter cláusula(s) específica(s) sobre os 
alimentos cuja comercialização é vedada, em conformidade com o disposto nesta lei. 
         Art. 4º - Os estabelecimentos e as cantinas já existentes terão o prazo de 90 
(noventa) dias, contados a partir da publicação desta lei, para se adequarem às suas 
disposições. 
         Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará: 
         I - multa de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), dobrada em caso de 
reincidência; 
         II - fechamento do estabelecimento. 
         Art. 6º Fica criado o Programa de Merenda Escolar Ecológica, com o objetivo de elevar 
o qualidade e o valor nutricional da alimentação fornecida às crianças e adolescentes 
matriculados em escolas públicas municipais, estimulando a diversidade alimentar e a 
consciência ambiental. 
         Art. 7º O programa consistirá: 
         I - na inclusão gradual de produtos hortifrutigranjeiros produzidos no município 
seguindo procedimentos baseados em normas orgânicas; 
         II - treinamento e capacitação de merendeiras para utilização de receitas e 
estratégicas para acostumar as crianças e adolescentes a comerem hortaliças; 
         II - discussão nas aulas voltadas à educação ambiental dos benefícios do cultivo 
orgânico para o meio ambiente e para a alimentação humana; 
         IV - na inclusão no calendário escolar da semana da merenda saudável, na qual serão 
realizadas palestras abertas à comunidade sobre alimentação saudável e proteção ao meio 
ambiente, a ser realizada na semana em que se comemora o dia mundial do meio ambiente. 
         Art. 8º As despesas com a presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 
         Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
         Sala das Sessões, 
         Vereador Goulart” 
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PARECER CONJUNTO Nº  /06 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA; 
DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES; DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE SUBSTITUTIVO APRESENTADO AO PROJETO DE LEI Nº 228/02. 
         Trata-se de Substitutivo apresentado em Plenário pelo nobre Vereador Antonio 
Goulart, ao projeto de lei nº 228/02, que visa proibir a comercialização de produtos que 
especifica nas cantinas das escolas da Rede Municipal de Ensino e cria o Programa de 
Merenda Escolar Ecológica. 
         O Substitutivo apresentado tem por objetivo aprimorar a proposta original, razão pela 
qual, no que concerne ao Substitutivo ora sob análise, somos 
         PELA LEGALIDADE 
         Quanto ao mérito, as Comissões pertinentes opinam no sentido da aprovação do 
Substitutivo apresentado que melhor se coaduna com o interesse público. 
         A Comissão de Finanças e Orçamento se manifesta no sentido de que nada obsta a 
sua aprovação. 
         FAVORÁVEL, portanto, o parecer. 
         Sala das Comissões Reunidas, 
         COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
         COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA 
         COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
         COMISSÃO DE SAÚDE, PROMOÇÃO SOCIAL E TRABALHO 
         COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO” 
 
 


