
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 

 

 

Nota de Repúdio para o Substitutivo do Poder Executivo ao PL 528/2021 - 
texto original do PL 427/2022 

Senhoras vereadoras e senhores vereadores, 

O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de São Paulo – 
COMUSAN-SP, instância de participação e controle social das ações e políticas 
de garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, criado pelo 
decreto nº 42.862, em 14/02/2003 e pela Lei Municipal 15920/2013, vem solicitar 
a Vossas Senhorias atenção quanto a seu posicionamento frente ao decreto de 
Lei apresentado a esta Câmara Municipal pelo sr. Prefeito em 28 de junho de 
2022. 

Solicitamos adiamento da votação do referido texto para que o projeto não 
seja votado de forma abrupta e sem discussão, tendo em vista os pontos que 
elencamos a seguir,  

• Não foram consultadas as instâncias de representação da sociedade civil, 
como o COMUSAN, o COMAS, o Comitê Intersetorial da Política 
Municipal para a População em Situação de Rua;  

• Não considera e nem atende na elaboração do projeto os preceitos da Lei 
Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional - SAN,  do Município de 
São Paulo, que dispõe sobre as competências e responsabilidades dos 
componentes do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
na elaboração, revisão e monitoramento da Política Municipal e do Plano 
Municipal de SAN; 

• não houve cumprimento de votação em duas instâncias, uma vez que o 
PL foi apresentado como substitutivo do PL 528/2021  que fora aprovado 
em primeira votação; 

• Não passou pelas articulações previstas na Lei Orgânica Municipal de 
SAN que prevê que a Política emane das Conferências, articulada entre 
COMUSAN e CAISAN (Câmara Intersecretarial de SAN); 

• Entra em confronto com pontos do Plano Diretor Estratégico na Seção II  
Das Ações no Sistema de Equipamentos Urbanos e Sociais, Art. 305;  

• Não há no PL articulação e tipificação de serviços e equipamentos de 
SAN. 

O referido projeto “dispõe sobre o Programa de Segurança Alimentar e 
Nutricional no Município de São Paulo, institui o Auxílio Reencontro, a Vila 
Reencontro” e cria o Fundo de Abastecimento Alimentar de São Paulo, em seu 
artigo primeiro, institui a 

“Política de Segurança Alimentar e Nutricional no Município de São Paulo, 
com a finalidade de implementar, coordenar e desenvolver programas e 



ações que visem à aquisição de gêneros alimentícios, produtos de 
limpeza, higiene pessoal e demais itens voltados à promoção da saúde e 
qualidade de vida da população, para serem destinados aos 
consumidores de baixo poder aquisitivo. 

Cabe lembrar que o Município conta com uma Lei orgânica de Segurança 
Alimentar e Nutricional, a Lei Municipal 15.920, de 18 de dezembro de 2013, 
que estabelece os componentes municipais do Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN (criado pela Lei Federal nº 11.346, 
de 15 de setembro de 2006) e que estabelece em seu  CAPÍTULO I, artigo 2º 
que deve-se adotar as políticas e ações que se façam necessárias para 
respeitar, proteger, promover e prover o direito humano à alimentação adequada 
e segurança alimentar e nutricional de toda a sua população. 

O artigo 6º da Lei Municipal 15.920, de 18 de dezembro de 2013,  indica a 
constituição  da Conferência Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, 
sendo que o artigo 7º explicita que é atribuição da COMUSAN convocar a 
Conferência com posterior proposta a partir das deliberações desta, para 
elaboração das Diretrizes da política e do Plano Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional - PLAMSAN, incluindo as propostas orçamentárias para 
sua consecução. Adiciona-se a este ofício, em seu artigo 8º, a  Câmara 
Intersecretarial Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional – CAISAN-
Municipal, para elaboração das diretrizes emanadas através da conferência; 
coordenar a execução da política e do PLAMSAN, monitorando, avaliando e 
prestando contas da execução destes.  

O Projeto de Lei a que repudiamos não contempla as diretrizes da Política 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional - PMSAN, o decreto Nº 
57.007, de 20 de maio de 2016, que institui a PMSAN, bem como fixa as 
diretrizes para o PLAMSAN - Plano Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional, conforme previsto na Lei Municipal 15.920, de 18 de dezembro de 
2013. 

Fica evidente o estreitamento previsto pela Política Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional proposta pelo executivo, ao contemplar tão somente “a 
aquisição de gêneros alimentícios, incluindo produtos de limpeza e higiene 
pessoal, e destinados a ‘consumidores de baixo poder aquisitivo’” frente à 
abrangência do que está em vigência, apoiada na ampla garantia de direitos com 
prioridade para as regiões e populações em situação de vulnerabilidade, que 
evidentemente não se restringem a “consumidores de baixo poder aquisitivo”, 
conforme consta no PL; dito de outro modo, o PL propõe um retrocesso ao que 
já tem previsão na política em vigor.  

Revela-se flagrante desconhecimento do teor da Lei Orgânica de SAN do 
Município de São Paulo dispõe ainda sobre as competências e 
responsabilidades dos componentes do Sistema Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional na elaboração, revisão e monitoramento da Política 
Municipal e do Plano Municipal de SAN, que não foram respeitadas ou 
consideradas na elaboração do atual projeto. 



Nesse sentido, deve-se ressaltar que a 7ª Conferência de SAN ocorreu no 
município entre junho e setembro de 2019, tendo a Comissão de Relatoria 
apresentado seus resultados à Câmara Intersecretarial de SAN em outubro de 
2020, o que resultou na construção de uma agenda de revisão do Plano 
Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 2016-20, que caminhou bem até 
agosto de 2021 (acesso ao Relatório da 7ª Conferência de SAN - 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/relatorio_f
inal_vii_confernciacom_pref_1655153539.pdf). 

Em situação alguma as diretrizes de uma Política de SAN devem incluir a “tutela” 
de qualquer grupo populacional, vulnerável ou não, como exposto no inciso I 
artigo 3º do substitutivo do PL 528/2021 - texto original do PL 427/2022. Essa 
situação só cabe aos grupos de crianças e adolescentes sob responsabilidade 
do Estado. O princípio será sempre o de garantir a soberania e autonomia 
desses grupos, respeitando sua cultura, suas potencialidades e estratégias de 
vida e buscando construir em conjunto as políticas e programas que promovam 
a dignidade, a saúde, o acesso aos bens e direitos. 

 
 O PL aqui repudiado propõem o Programa de Segurança Alimentar e 
Nutricional, mas inclui nos artigos 7º. 8º e 9º um conjunto de Programas e 
Políticas específicos da área da Assistência, da Habitação, de direitos humanos, 
que merecem uma regulamentação própria, cabendo a este projeto apenas o 
âmbito da Segurança Alimentar e Nutricional. 

 Pelo exposto, fica patente o prejuízo à melhor defesa do direito daquilo 
que está pacificado, razão pela qual contamos com seu comprometimento 
ao que está consignado no percurso histórico que resultou dos avanços 
aqui apresentados, por meio de seu posicionamento contra a aprovação do 
referido PL. 

 

COMISSÃO EXECUTIVA DO COMUSAN-SP 
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