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Proibe a  oferta de  alimentos  embutidos  na  composieao
da   merenda   de   escolas   e   creches   da   rede   ptiblica
municipal e d6 outras providencias.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBU196ES QUE LHE SAO CONFERIDAS  POR LEI,  FAZ

SABER   QUE  A  CAMARA  MUNICIPAL  APROVOU   E   ELE

SANCIONA  E  PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.1°   Flea  vedada  a  oferta  de  produtos  de  origem  animal,

do tipo embutidos,  no cardapio da  merenda de escolas e creches da  rede ptlblica  municipal

Paragrafo    ilnico.         Entende-se    como    "embutidos"-os

alimentos  produzidos  pelo  enchimento  de  tripas  de  animals  ou  artificiais  (feitas  com  colageno)

com recheio a base de carne, visceras, gordura, sangue` especiarias e outros ingredjentes como

conservantes,  aromatizantes,  entre  os  quais  estao  salsichas,  linguieas,  salames,  rnortadelas  e

chourigos,  quer defumados ou  nao.

Art.  20   A  proibieao  aqui  estabelecida  se  estende  a  oferta  de

alimentaeao,  lanches  ou  refeig6es,  no  interior das escolas  e  creches,  em  cuja  composieao  haja

qualquer tipo de alimento embutido.

Art.  3°.   Em  datas  excepcionais de festas comemorat`vas  ou

promovidas  pela  escola,  tajs como  Pascoa.  Dia  das Criangas.  festas  Juninas.  entre outras,  nao

se aplicam  as restric6es  previstas  nesta  Lei.

Art.   40     As   despesas   decorrentes   da   execueao  desta   lei

correrao  por conta das dotae6es oreamentarias pr6prias,  suplementadas se necessari/)

PRA¢A  Dos  TREs   PoDEREs,  74  -CENTRo  _   jACARE,/SP  i  CEP     12   327-901   -TEL       (ol2/3955-22oo  -www.iacarei.sp.leg.br



CAMARAMUNICIPALDEjACAREi.SF.?¥t':S\;3

`.......

acl
!1,

r7

PALACIO  DA  LIBERDADE                                                     !{tt`.i;        /*)

Proieto  de  Lei  -  Proibe  a  oferta  de  alimentos  embutidos  na  composicao  da  merenda  de    -
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Art.  5°    0  Poder  Executivo  regulamentara  esta  lei  no  que

CamaraMunicipaldeJacarei,5def=¥3ngirode2018

Veread6ra -

couber.
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JUSTIFICATIVA

0   presente  projeto  de   lei  tern  por  finalidade  jnstitujr  diretrizes   para   uma   agao

pdblica  de  educagao  alimentar  escolar  com  enfoque  na  diminuigao  da  obesidade  na  primeira

infancia  e  entre  criangas  e  adolescentes,  reflexos  da  mudanga  de  estilo  de  vida  e  dos  maus

habitos alimentares adotados nas grandes cidades.

A Constituieao  Federal  preve  no art.  227 que:  "E  clever da familia,  da sociedaae e

do  Estado assegurar a  crianga,  ao adolescente e ao jovem,  com  absoluta  prioridade,  o direito  a

vida,  a  sadde,  a  alimenta?ao,  a educagao,  ao  lazer,  a  proflssionalizacao,  a  cultura,  a  dignjdade,

ao  respeito,  a  liberdade  e  a  convivencia  familiar  e  comunitaria,  alem  de  coloca-los  a  salvo  de

toda forma de riegligencia,  discriminaeao,  exploragao,  violencia`  crueldade e opressao".

Assim,   cabe   ao   Poder   Pdblico   definir   diretrizes,   metas,   objetivos,   normas   e

principios  para  a  implementagao  de  politicas  pLiblicas de  prote?ao  integral  a todas  as  criangas,

sem  restrieao,  reconhecendo sua cidadania e seus direitos inalienaveis.

Aformulaeao de uma Politica Municipal de Educaeao Alimentar Escolar e Combate

a  Obesidade  lnfantil  e  uma  questao  de  saLide  publica.  A  protegao  a   infancia,   o  incentivo  a

educa?ao,   a   prevengao   da   saude   e   a   alimentagao   saudavel   sao   as   principals   ae6es   de

desenvolvimento  integral da  pessoa  na fase adulta.

A obesidade infantil transformou-se num  problema serio de sadde,  numa epidemia

que se alastra e ja atinge parte expressiva da popula?ao nessa faixa etaria;  as criangas em geral

ganham  peso  com facilidade  devido  a fatores tais como:  habitos  alimentares  errados,  genetica,

estilo de vida,  sedentarismo,  disturbios  psicol6gicos,  problemas familiares e outros.

0  Ministerio da  SaLlde  aponta  que,  no  Brasil,  uma em  cada tres criangas  de  5  a 9

anos esta acima do peso e que o mesmo  percentual  atinge adolescentes de  12 a  17  anos com
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sobrepeso (33,5%),  sendo que 8,4% estao obesos. Alem disso,  uma crianga obesa tern 80% de

chance de ser urn adulto obeso se nao for tratada adequadamente na  infancia.

De  acordo  com  a  Sociedade  Brasileira  de  Endocrinologia  e  Metabologia,  o  pals

apresenta 6,7 milh6es de crianeas com  problemas de obesidade.  Segundo dados da  Sociedade

Brasileira de Pediatria,  nos tlltimos 30 anos o indice de crianeas obesas passou de 3% para  15°/o

no  pais-

Neste contexto e a inteneao prover a referida educagao alimentar a partir da escola

e da  comunidade,  aproveitando-se deste ambiente  para adoeao de novos habitos alimentares.

Segundo o  lBGE,  34% das crianeas de 5 a 9 anos encontram-se com sobrepeso,

e 16% desta faixa etaria apresentam-se com obesidade. Ja os adolescentes entre 10 e 19 anos,

20%  tern sobrepeso  e  6%  sac  obesos.  Entre  os  adultos,  500/o  apresentam  sobrepeso  e  15%

estao obesos, ou seja,  o excesso de peso atinge metade da populagao adulta.

Criangas  acima   do   peso  e  obesas  estao   propensas   a   desenvolver  doengas

secundarias  como  diabetes  e  doeneas  cardjovasculares  quando  jovens  e,  ainda,  tornarem-se

obesos  na fase adulta.

0  conhecimento,  as atitudes,  os  comportamentos e as  habilidades desenvolvidas

por meio de aulas,  informag6es no ambiente escolar, voltadas para a conscientizaeao de habitos

alimentares  saudaveis,  trarao  melhor  qualidade  de  vida,   capacitarao  crianeas  e  jovens   para

fazerem  escolhas  corretas sobre cctmportamentos  que  promovam  a  satlde do  individuo,  famHja

e comunidade.

Temos    como    objetivo    fortalecer    o    compromisso    da    sociedade,    familia    e

educadores com  as nossas criangas,  mobilizando todos  para a educa?ao alimentar e o combate

a  obesidade jnfantll.
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E  neste  sentido  que  se  coloca  a  relevancia  deste  projeto  de  lei,  que  enfatiza  a

necessidade  de  uma  abordagem  integrada  e articulada  entre  a  familia,  a  esco!a  e  o  Municipio,

buscando allan?as e parcerlas na efetlvaeao dos direitos da crianga

Atualmente,  o  consumo  de  alimentos  embutidos e  amplamente  utilizado  na  rotina

das  familias  brasileiras  e  principalmente  nas  escolas.   devido  a   praticidade  do  manuseio  do

alimento e ao  baixo custo.

A Organiza?ao Mundial da Satide emitiu comunicado afirmando que o consumo de

embutidos e carnes  processadas como  salsicha,  presunto,  salame,  mortadela,  carne enlatada,

aumenta  o risco de desenvolvimento de cancer.

A  Agencia  lnternacional  para  a  Pesquisa  sobre  o  Cancer  "lARC"  chegou  a  esta

conclusao  atraves  de  pesquisa  onde  reuniu  22  especialistas  de  dez  paises  que  analisaram

evidencias   de   mais   de   800   estudos   cientificos.   0   relat6rio   conclul   que   consumir   50g   de

embutidos diariamente aumenta em  18% o  risco de cancer no  intestino,  As carnes  processadas

recebem  sal e aditivos quimicos em grande quantidade e estes sao os fatores  responsaveis  por

aumentar o  risco de cancer.

A Agencia  lnternacional  Para  a  Pesquisa  sobre  o  Cancer colocou  o  consumo  de

carnes   processadas,    como   os   embutidos   ou   frios,    no    Grupo    1    de    risco   de    levar   ao

desenvolvimento  de cancer.  Pertencem  a  esta  categoria,  por exemplo,  a tabaco e o  amjanto.  A

recomendagao  e  que  os  alimentos  embutidos  sejam  substituidos  pelas  carnes  brancas,  ovos  e

outras combinae6es de alimentos com valor proteico semelhante,  como arroz com feijao.

A  alimentagao  saudavel  requer variedade e deve  contemplar os diversos tipos de

alimentos,  dentre os quais  se destacam  as frutas e  hortali?as,  considerados  protetores contra  o

cancer.  Essas descobertas dac)  mais suporte  as  recomenda?6es sanitarias  atuais  para  limitar o

consumo desses alimen{os.
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0  cancer  6  considerado  por  muitos  como  o  mal  do  seculo    Segundo  dados  do

lnstituto Nacic)nal do Cancer (INCA),  s6 em 2015 foram,  aproximadamente,  576 mil  novos casos

da  doenga  no  pals,  e a  previsao  para  a  bienio 2016-2017  era  de 596  mil  novos  casos,  por ano

A  incidencia  de  cancer  em  todo  mundo  cresceu  20%  na  i]ltima  decada.  Segundo  a  OMS`  a

expectativa  para  2030  e  de  27  milh6es  de  novos  casos  e  17  milh6es  de  6bitos.  Os  paises  em

desenvolvimento sefao os mais afetados,  incluindo o  Brasil.

As  consequencias  serao  mortes  prematuras  e  desnecessarjas.  Assim,  medidas

preventivas   devem    ser   implementadas,    como   a    promogao   da    alimentagao   saudavel     E

incontestavel  que  o  cancer  e  hoje,   no  Brasil,  urn  problema  de  saude  ptiblica,  cujo  controle  e

prevengao deverao ser priorizados. Neste sentido, as abordagens orientadas para enfrentar esse

problema de saLide deverao focar em ae6es de prevengao,  enfatizando a  importancia de habitos

de alimentaeao saudaveis

Trazemos  a   baila,   para   urn  debate   sobre   a  competencia  de   legislar  sobre  o

assunto,  o artigo 24-XV da  Constituieao  Federal,  concomitante com  o  artigo 30-I,  indicando que

esta competencia e concorrente e de interesse  local.

•            Art.   24.   Compete   a   Uniao,   aos   Estados  e   ao   Distrito   Federal   legislar

concorrentemente sobre:

XV - protegao a infancia e a juventude;

•            Art.  30. Compete aos Municipios:

I -Iegislar sabre assuntos de interesse local;

Ademais,  a  Resolugao CSN  n° 408/08 estabelece:

A   promo?2£o   de   alimentagao   saudavel   durante   o   ciclo   escolar,   adeciuada   as

necessidades das faixas etElrias e grupos com  necessidades  especiais,  e  incentivo a  atividade

fisica, com enfase na formagao de habitos saudavels, atraves de agdes artlculadas da Estrategla
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Sadde da Familla e do Programa Saride na Escola, devendo,  alnda,  ser proibida a utjliza?5o de

allmentos que contenham quantidades elevadas de a?dcar: gorduras saturadas,  gorduras trans,

s6dio e bebidas com baixo teor nutricional;

A  inclus5o  da  educacao  alimentar e  nutricional  no curriculo escolar,  devendo os

profissionais por ela responsaveis serem atualizados sistematica e continuamente.

Cabe ressaltar que neste ano,  no  Municlpio de Sao  Paulo, foi sancionada  a  Lei  n°

16.780/18,  que trata do assunto. A referida lei observa parametros clue tamb6m ja analisamos e.

par isso,  a  utilizamos para embasar nosso posicionamento

Ademais,   com   uma   postura   de   melhorar   os   habitos   alimentares   de   nossas

crianeas,  diminuir fatores que contribuem  com  a  obesidade  infantil  e com  o desenvolvimento de

doengas   cancer[genas,   bern   como   procurando   propiciar   tratamento   educacional   alimentar

adequado em  nossas escolas,  solicitamos aos nobres Vereadores a apreciaeao desta proposta

com  urn olhar diferenciado as  nossas criangas.

Por  fim,  defendendo  a  aprovagao  do  presente  projeto  de  lei,  permanecemos  a

disposigao    dos    ilustres   colegas    para    eventuais   esclarecimentos   e,    transmitindo    nossas

respeitosas saudae6es, agradecemos a atengao dispensada e subscrevemos.

Camara  Municipal  de Jacarei,  5 de fevereiro de 2018.

2o Secretaria
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