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Proíbe  o  uso  de  preparado  de  mel  pela
indústria  e  a  sua  importação  ou  de  seus
produtos  derivados,  em  todo  o  território
estadual  e  dá  outras  providências.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

     Art. 1º  Fica proibido o uso de preparado de mel pela indústria e a sua importação ou de seus produtos
derivados, em todo o território do Estado de Mato Grosso.

     Art. 2º  Os órgãos competentes realizarão a fiscalização e a aplicação de penalidades aos produtores e
importadores que descumprirem o disposto no art. 1° desta Lei.

       Art. 3º  O não cumprimento da presente Lei incorrerá nas penas e multas estabelecidas do Código de
Defesa do Consumidor, Lei federal 8.078, de 11 de setembro de 1990,

       Art. 4º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

        A apresentação desta proposição tem como principal escopo valorizar a indústria de alimentos e proibir
o chamado “preparado de mel”, que é tão somente uma calda de açúcar aromatizada artificialmente, mas
utilizando-se da palavra mel para atrair o consumidor. Desde os anos 2000, o Governo Federal Brasileiro,
através de seus órgãos competentes, autoriza a produção e a importação em todo o território nacional de um
produto de composição duvidosa, o famigerado “preparado de mel”.

      Utilizado pela indústria de alimentos, bebidas, panificação, doces, dentre outros. O produto nada mais é
do que uma calda de açúcar aromatizada artificialmente, mas utilizando-se da palavra mel como espécie de
chamariz para que o consumidor adquira uma imitação do mel por meio de preços mais baratos.
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      Anualmente o Brasil é conivente com o consumo de dezenas de milhares de toneladas deste produto que
conta que induz o consumidor ao engano, pois chega aos mercados dos nosso país com o apelo de vendas
do mel, que se trata de ingrediente milenar na cultura mundial, com processos metódicos e saudáveis. Não
obstante, produtos como o preparado de mel, por se tratar de uma imitação do mel original, cujo processo
nem sempre é acompanhado de forma minuciosa e realizado por profissionais, possui uma série
componentes químicos danosos para a saúde humana, especialmente em crianças, além contribuir em muito
para obesidade populacional e doenças cardiovasculares.

       A mercadoria induz o consumidor ao erro e não se trata de produto equivalente ao mel.

      Na Câmara dos Deputados tramita o projeto de lei nº 5653/2020, do deputado federal Heitor Freire sobre
o assunto, o CNAA - Conselho Nacional do Agronegócio de Abelhas, assim se pronunciou sobre o projeto:

“Em nome do CNAA - Conselho Nacional do Agronegócio de Abelhas, agradecemos ao deputado
Heitor Freire pela proposição do projeto de lei que proibe o uso de preparado de mel no Brasil. É
lamentável precisar de uma lei para proibir um fato que já é um crime sobejamente tipificado, mas
o Deputado Heitor Freire tem a gratidão e o reconhecimento de milhares de criadores de abelhas
neste país e respeito dos consumidores que são lesados diariamente por propaganda enganosa,
que macula a economia e a saúde dos consumidores”.

            A nível estadual, já foram apresentados projetos semelhantes, podemos citar a Paraíba e Minas
Gerais.

            Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres Deputados para aprovação deste projeto de lei.

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 13 de Abril de 2021

 

Dr. João
Deputado Estadual
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