GABINETE DO
VEREADOR NATALINI

PROJETO DE LEI Nº 447 /2011
Dispõe sobre critérios para a introdução de
alimentos orgânicos na Merenda Escolar na rede
pública de ensino do Município de São Paulo e dá
outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

Art. 1º O Poder Público Municipal destinará o mínimo de 30% (trinta por cento) do montante total
da verba destinada à alimentação escolar na rede pública municipal para a aquisição de alimentos
definidos como orgânicos, que integrarão a merenda escolar.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, são considerados orgânicos os alimentos produzidos nos
termos da Lei Federal nº 10.831, de 23 de dezembro de 2003, ou a norma que vier a substituí-la.
Art. 2º O Poder Público Municipal poderá estabelecer critérios e forma próprios de certificação de
produtos alimentícios agropecuários orgânicos, ou adotar certificação federal oficialmente
reconhecida.
Art. 3º Os produtos agropecuários, de que trata esta lei, produzidos no Município de São Paulo
terão preferência sobre os originários de outros municípios, quando em igualdade de condições de
preço, qualidade e prazo de entrega.
Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 12 de setembro de 2011.

GILBERTO NATALINI
Vereador Partido Verde (PV)
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JUSTIFICATIVA
A presente propositura visa incentivar a boa prática de produção ecologicamente
sustentável, através da introdução de alimentos orgânicos de origem agropecuária.
Essa é uma forma de aumentar a demanda por esses alimentos, que usualmente
encontram mercado em nicho restrito de consumidores conscientes, ainda pouco
representativa no universo de consumidores do Município de São Paulo.
É possível afirmar que o ambiente equilibrado e preservado começa pelos bons
hábitos de consumo, dentre eles a eleição de produtos cuja produção respeite
princípios de não agressão ambiental, como o emprego de técnicas naturais de
controle de pragas, ao invés do uso de pesticidas convencionais, com alto poder
poluidor.
Da mesma forma, produtos oriundos de produção familiar, em pequenas propriedades
do município de São Paulo, geralmente apresentam forma de cultivo mais sustentável
do que a produção de extensão.
Outrossim, produtos orgânicos são livres de agrotóxicos, em regra prejudiciais à
saúde dos consumidores, especialmente em idade escolar, e podem trazer seqüelas
irreversíveis se consumidos habitualmente, como é o caso da merenda escolar.
Destarte, a presente iniciativa só possui aspectos positivos, uma vez que determina a
aquisição de produtos mais saudáveis, tanto para consumidores, como para o
ambiente.
É por esses motivos até aqui esposados que propomos o presente projeto, em nome
do bem estar de nossas crianças e do ambiente, bem maior de nossa sociedade.
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