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002712022 o s No 0027 t2022
Referente ao Projeto de Lei (pL) n. 1212022, que o,Dispõe sobre a
aquisição de mel e seus derivados produzidos por apicultores, pela
agricultura familiar, economia popular solidária e por empreendimentos
familiares rurais do Estado de Mato Grosso para a sua inclusão na
merenda escolar da Rede Estadual de Ensino. ,,

Deputado VALDIR BARRANCO.

RELATOR(A): DEPUTADO(A)

I _ RELATÓRTO:

A presente iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de
serviços Legislativos, por meio do processo no 1712022, protocolo no
17l2022,lido na 82u Sessão Ordinária (O4lOll2O22).

submete-se a esta comissão o projeto de Lei (pL) n.. 12t2022, de
autoria do Deputado vALDIR BARRANCo, que ,,Dispõe sobre a aquisição
de mel e seus derivados produzidos por apicultores, pela agricultura familiar,
economia popular solidária e por empreendimentos familiares rurais do
Estado de Mato Grosso para a sua inclusão na merenda escolar da Rede
Estadual de Ensino", conforme descrito abaixo:

Art. I" Dispõe sobre a aquisiçtio de mel e seus clerivados produziclos
por apiculÍores, pela agricuhurafamiliar, economia popular solidária e

por empreendimentos.fàmiliare,c rurais do Estado de Mato Grctsso para
a stra inclusdo na merenda escolar da Rede Estadual de Ensino.

ArÍ. 2" o mel e seus derivados devem integrar a merencra escorar cra
Rede Estadual de Ensino e adquiridos, pelo Governo do Estado,
diretamente de apicultores, produtores da agricultura .familiar, da
economia popular solidária e dos empreendimentos.familiares rurais cle
Mato Grosso.

ArÍ. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
Edificio Dante Martins dc Oliveira
Sala 204 - 2" Piso

Secretaria Parlarnentar da Mesa Diretora
Núcleo Social

E-rnail: nuclcosocia Iírilit l.ntl.sor,. bl

(6s) 33 I 3-6e08
(6s) 33 I 3-6909
(6s) 33 l 3-69 I s



"&LMTÂsm{rleÍa Lqd§litivâ

coMtssÃo DE EDUcAÇÃo, clÊNCtA, TECNOLOG|A, CULTURA E DESPORTO

Os autos foram tramitados pela Secretaria de Serviços Legislativos,
com a FICHA TÉCNICA, expedida em l9l0l/2022, citando que não foram
encontradas ocorrências que impeçam o seguimento da análise, nos moldes
preceituados pelo Regimento Interno desta Casa de Leis.

Em 23/0212022, os autos foram enviados ao Núcleo Social,
conforme artigo 360, inciso III, alínea ood' do Regimento Intemo, para a
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, para a

emissão de parecer quanto ao mérito da iniciativa.

É o relatório.

II _ PARECER:

Cabe a esta Comissão, de acordo com o AÍt. 369, inciso III, do

Regimento Interno, manifestar-se quanto ao mérito de todas as proposições

oferecidas à deliberação da Casa e assuntos concernentes a educação e
instrução pública ou particular a tudo que disser respeito ao desenvolvimento

educacional, artístico e desportivo.

No que diz respeito à tramitação e abordagem do tema, o Regimento

Interno prevê dois casos: no primeiro, verifica-se a existência de lei que trate

especificamente do tema abordado, se confirmada o projeto será arquivado.

No segundo, a existência de projetos semelhantes tramitando, se houver, a

propositura deverá ser apensada.

Sob o enfoque da análise por mérito, a propositura pode ser avaliada
mediante três aspectos: oportunidade, conveniência e relevância social.

A proposição em análise trata da aquisição de mel e seus derivados

produzidos por apicultores da agricultura familiar, economia popular

empreendimentos familiares rurais de Mato grosso, para sua inclusão na

merenda escolar da Rede Estadual de Ensino, com o fito de estimular a
atividade apicultora estadual, além e enriquecer a dieta dos alunos da rede

estadual de ensino.

Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

EdiÍlcio Dantc Maltins de Oliveira
Sala 204 - 2" Piso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Núcleo Social

E-rnail: nucleosociitlla,r l.nrt.uor'.lt

(6s) 33 l 3-6908
(6s) 33 l 3-6909
(65) 33 l 3-691 5



ATh§T
coMrssÃo DE EDUcAÇÃo, crÊNCIA, TECNOLOGIA, CULTURA E DESPORTO

Humanos (art. 25)r e pelo Pacto Internacional de

A Constituição Federal de 1988 estabelece o

rhttps://www.uniceÍ'.org/braziUdeclaracao-universal-dos-direitos-hurnanos

,,, , ,,,,-1]t!!g11}Lhll3.l{P,e.,9,,"i!Ígi,:l=9Ll_*9l9-!911?.?.-q1?.?,.4,11912.,1,;11111,,,,,,,,,,,

Assernbleia Legislativa do Estado de Mato Grosso

Editicio Dante Marlins de Olivcira
Sala 204 - 2" Piso

O autor apresentou as seguintes argumentações em sua justificativa:

O presente Projeto de Lei visa, sobretudo, valorizar os pequenos
produtores de mel do Estado de Mato Grosso, além da inclusão do mel
e seus derivados na alimentação de estudantes da Rede Estadual de

Ensino. O mel é um dos alimentos mais saudáveis para o consumo
humano, pesquisas mostram seu papel no combate à infecção, sua
ação contra a invasão de variados microrganismos contribui no
fortalecimento do sistema imunológico. Recentemente, pesquisadores
da Universidade do Estado de Michigan, nos Estados Unidos
chegaram a afirmar que o mel atua como um "construtor do sistema
imunológico. Se você tem um sistema imunológico que não funciona
bem, pode ter o risco aumentado de quadros infecciosos, o que pode
levar a morte no caso da Covid-l9. O uso do mel na alimentação é

recomendado por nutricionistas em face das suas inúmeras
propriedades nutricionais e terapêuticas. A introdução do mel na
alimentação escolar, gaúa especial importância pelo fato de ser um
alimento adequado para a fase de crescimento de crianças e

adolescentes, e, além disso, pode ser utilizado para a substituição do
açúcar para adoçar sucos e outros alimentos. Vale ressaltar que um
dos grandes desaÍios das escolas públicas é oferecer alimentação
saudável, nutritiva e gostosa para os estudantes, sendo o mel um
alimento que colabora no complemento da merenda escolar, além de
ser utilizado para redução do crescente aumento da obesidade e

diabetes infantil e juvenil. É importante destacar que a inclusão do mel
na alimentação escolar será responsável também por um forte
estímulo à apicultora, que é responsável no processo de produção do
mel e seus derivados, otimizando o processo desses produtos ricos em
nutrientes e agentes indispensáveis para o fortalecimento do sistema
imunológico. Nesse contexto, o Projeto de Lei em tela tem por
objetivo estimular a proteção de abelhas com a criação racional,
aumentar a produção de mel, melhorar a qualidade de alimentação nas

escolas e proporcionar o aproveitamento do potencial produtivo das
pequenas propriedades, melhorando a produtividade agrícola com a
polinização, gerando renda para o pequeno agricultor e viabilizando
sua permanência no campo. Diante de todo o exposto, e da relevância
da matéria ora proposta, solicitamos o apoio dos ilustres pares na
aprovação da presente proposição.

A alimentação adequada é um direito fundamental do ser humano,

reconhecido intemacionalmente pela Declaração Universal dos Direitos
Econômicos,

Sociais e Culturais - PIDESC (art. 11)2, sendo inerente à dignidade da pessoa

humana.

à alimentação

como um direito social, e assegura o direito à alimentação escolar a todos os

alunos da educação básica por meio de programas suplementares. Vejamos:
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Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado
mediante a garantia de:

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da
educação básica, por meio de programas suplementares de
material didático escolar, transporte, alimentação e assistência
à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 59, de
2009) (grifo nosso)

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do Ministério
da Educação "oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e

nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública"3, é

considerado um dos maiores programas existentes versando sobre a
alimentação escolar com atendimento universalizado.

De acordo com a Portaria Interministerial no 1010, de 8 de maio de

2006:

Considerando que a alimentação no ambiente escolar pode e

deve ter função pedagógica, devendo estar inserida no contexto
curricular, resolvem:

Afi. 1' - Instituir as diretrizes para a Promoção da Alimentação
Saudável nas Escolas de educação infantil, fundamental e nível
médio das redes pública e privada, em âmbito nacional,
favorecendo o desenvolvimento de ações que promovam e

garantam a adoção de práticas alimentares mais saudáveis no
ambiente escolar.

Art. 2" - Reconhecer que a alimentação saudável deve ser
entendida como direito humano, compreendendo um padrão
alimentar adequado às necessidades biológicas, sociais e

culturais dos indivíduos, de acordo com as fases do curso da
vida e com base em práticas alimentares que assumam os

significados sócio-culturais dos alimentos.

Resolução/CD/FNDE no 26, d,e 17 de junho de 20134 que "Dispõe

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica no

âmbito do Programa Nacional de Alirnentação Escolar - PNAE", elenca em

seu artigo 2" algumas diretrizes para a alimentação escolar dentre elas o

3 
Disponíuel em, https://www.fnde.gov.br/index.php/programas,'pnae/pnae-sobre-o-programa/pnae-sobre-o-pnae. Acesso em março de 2022

I 7-de-junho-de-20 I 3
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emprego da alimentação saudável e adequada além do poio ao

desenvolvimento sustentável, com incentivo a agricultura familiar. Vejamos:

Art.2 São diretrizes da Alimentação Escolar:

I - O emprego da alimentação saudável e adequada,
compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a

cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, contribuindo
para o crescimento e o desenvolvimento dos alunos e para a melhoria
do rendimento escolar, em conformidade com a sua faixa etária e seu
estado de saúde, inclusive dos que necessitam de atenção especíÍica;

(...)

V - O apoio ao desenvolvimento sustentável, com incentivos para a

aquisição de gêneros alimentícios diversificados, produzidos em
âmbito local e preferencialmente pela agricultura familiar e pelos
empreendedores familiares rurais, priorizando as comunidades
tradicionais indígenas e de remanescentes de quilombos;

Em conformidade com a Leí 11.94712009 a resolução prevê também

em seu artigo 24o percentual mínimo para aquisição de gêneros alimentícios
diretamente da agricultura familiar:

Art.24 Do total dos recursos financeiros repassados pelo FNDE, no
âmbito do PNAE, no mínimo 30o/o (trtnrapor cento) deverá ser
utilizado na aquisição de gêneros alimentícios diretamente da
Agricultura F'amiliar e do Empreendedor Familiar Rural ou suas

organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas,
conforme o art.14, da Lei no 11.94712009.

Com base nos dados da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar

(SEAF) do estado de Mato Grosso:

Mato Grosso ocupa atualmente o l4o lugar na produção de mel no
País, com uma produção anual de 466 toneladas.
O Estado explora apenas 0,3o/o do potencial apícola que possui.
Mesmo com uma vegetação formada por três biomas (Cerrado,
Amazônia e Pantanal), rica em espécies que contribuem de forma
direta a apicultura, o Estado possui grandes desafios para expandir a

atividade, como a implementação de políticas públicas que visem o
fortalecimento da produção melífera e viabilizaçáo de linhas de

credito aos apicultores.
Mato Grosso tem um clima favorável que propicia a produção de mel
durante todo o ano.
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Estão previstas a Doação de 6 mil caixas de abelhas tipo Langstroth
para mil agricultores familiares e Capacitaçáo para os apicultores com
conteúdo sobre montagem e boas práticas de uso das caixas doadas.
Em contrapartida cada apicultor que receber a doação das caixas de
abelhas terâ de doar ao Estado 100 quilos de mel em um prazo de três
anos (36 meses). Todo esse mel será repassado ao Govemo do Estado,
que consequentemente doaút para entidades filantrópicas, como
creches, casas de repouso, escolas e associações de Pais e Amigos
Excepcionais (Apaes).

Em Mato Grosso, uma colmeia produz em média 30 quilos de mel por
ano, na região do pantanal a produção quase duplica, atingindo uma
média de 50 quilos de meVano.

Todo mel produzido no Estado é consumido no mercado interno. Para
suprir a alta demanda, Mato Grosso importa de outros estados,
principalmente das regiões sul e sudeste.

A meta é aumentar a produção melífera de Mato Grosso em mais 300
toneladas de mel por ano, e incrementar o número de postos de
trabalho e a renda a famílias que trabalham com a apicultura.s

Observa-se que o Projeto de Lei (PL) n' 1212022 vai de encontro as

diretrizes do Programa Nacional de Alimentação escolar, ao propor a

inclusão do mel produzido pela agricultura familiar na merenda escolar das

escolas da rede pública do estado.

O mel é um alimento produzido, a partir do néctar das flores ou das

secreções procedentes departes vivas das plantas ou de excreções de insetos

sugadores de plantas que ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas

recolhem, transforma e combinam substâncias específicas próprias,

arrrrazertatrr e deixam maturar nos favos da colmeia. Classifica-se o mel em

duas categorias o mel verde que é o mel com excesso de árgaa, e que ainda

não recebeu suficiente inversão de açucares por ação das enzimas e mel
maduro, o mel pronto, denso, assimilado, desidratado. A cor do mel é

influenciada com sua origem floral, fator climático durante fluxo do néctar e
temperatura durante o amadurecimento do mel na colmeia. O sabor e aroma

do mel estão essencialmente ligados a cor) quanto mais escuro mais rico em

minerais e consequentemente terá um sabor e aroma mais forte. O mel claro

comumente apresenta baixa taxa de minerais com sabor e aroma mais leve.

Além disso, a qualidade nutricional do mel com suas vitaminas e
minerais, valor energético elevado, além das propriedades medicinais, faz

com que este seja indicado para sarar fadigas fisicas e mentais, por apresentar

características antimicrobianas o mel é utilizado no tratamento de tosse como

5 http://www.agriculturafamiliar.rnt. gov.brl-apicultura
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agente tópico, sendo efrcaz também contra lesões gástricas agudas e crônicas

e possui efeito antioxidante6.

Uma alimentação saudável e regular é de suma importância para o

indivíduo ter uma boa qualidade de vida em todas as fases da vida. A
merenda escolar é indispensáxel para o bom rendimento nos estudos, ajuda

os alunos a criarem bons hábitos alimentares e, para muitas crianças e

adolescentes das escolas públicas, a merenda escolar acaba sendo a principal

refeição do dia.

Pensando nessa parcela da população que vive em situação de

vulnerabilidade socioeconômica, as escolas acabam sendo um apoio em

complementar, ainda que parcialmente, as carências nutricionais do aluno.

Diversos estudos apontam que a merenda escolar aumenta a

permanência dos alunos nas escolas, melhora a aprendizagem, ajuda no

desenvolvimento fisico motor, intelectual, afetivo emocional, e contribui

como instrumento positivo para que o estudante teúa condições satisfatórias

para aprender e desenvolver.

Sendo assim, a inclusão do mel no cardápio da merenda escolar

estadual, além de incentivar a atividade apícola com aumento da demanda, jít
que 30% do valor repassado pelo PNAE deve ser investido na compra direta

da agricultura familiar, oferecerá aos alunos da rede pública de ensino acesso

a um alimento rico em nutrientes e propriedades fitoterápicas, contribuindo
para melhoria da saúde e qualidade de vida.

Apesar de haver desafios para aumentar a produção de mel no

estado, a presente propositura contribuirá para fortalecer a cadeia produtiva

do mel, bem como reforçar a importância da merenda escolar de qualidade

para o bom desenvolvimento biopsicossocial dos alunos.

Desse modo, a alimentação escolar destaca-se como relevante

política de proteção social, de promoção à saúde e a educação, bem como

econômica, visto que fortalece a economia regional com a criação de

empregos, geração de rendas, estimulando o desenvolvimento econômico e

sustentável da região local.
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Diante do exposto, quanto ao pq1ír,!!9, na Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, manifestamo-nos pela

APROVAÇÃO do PROJETO DE LEI (PL) n" 1212022, de autoria do

Deputado VALDIR BARRANCO, lido na 82u Sessão Ordinária
(0410112022).

É o parecer.
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PROPOSIÇÃO N" PARECER N' 0.s. N"

PL 17t2022 r,1;. ,t .ir .. ,;: t I j . : t.

Referente ao Projeto de Lei (PL) n' 1212022, que "Dispõe sobre a aquisição

de mel e seus derivados produzidos por apicultores, pela agricultura familiar,
economia popular solidária e por empreendimentos familiares rurais do

Estado de Mato Grosso para a sua inclusão na merenda escolar da Rede

Estadual de Ensino."

A alimentação escolar ajuda a reduzir a evasão escolar, melhora a
aprendizagem, incentiva bons hábitos alimentares, ajuda no desenvolvimento

fisico motor, intelectual, afetivo emocional, e contribui como instrumento

positivo para que o aluno tenha condições satisfatórias para aprender e

desenvolver.

A inclusão do mel na merenda escolar complementarâ a dieta dos

alunos da rede pública, por ser rico em vitaminas e minerais, além de

apresentar componentes fitoterápicos importantes para saúde e qualidade de

vida dos alunos.

Diante do exposto, quanto ao pq1ír:!!9, na Comissão de Educação,

Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, manifestamo-nos pela

APROVAÇÃO do PROJETO DE LEI (PL) n" 12t2022, de autoria do

Deputado VALDIR BARRANCO, lido na 82u Sessão Ordinária (0410112022).

VOTO RELATOR:
FAVORAVEL.
REJErÇÃO.

PREJUDICIDADE/ARQUIVO
(cApÍTrJLo vrrr, ARTrco 194, § úMco E/ou ARITco I9s, § 2).

T
tr
tr

SPMD/I{US/CECTCD/ALMT, "^94 de 4nOr»to & d e 2022,
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IV.FOLHA DE VOTAçÃO - SISTEMA DE DELIBERAçÃO REMOTA:

PL N" 12t2022.
ililâd; VÃlDiR

f, ravoúvnr- E npiprÇÃo I rnuuorcrDADE/ÀReurvo
(cApiTULo vÍI, ARflGo t94. § úNrco E/ou ARrrco 195, § 2).
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