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I _ RELATORIO

^ 
presente iniciativa foi rcccbida c rcgistrada pcla Secretaria de Serviços Legislativos no

dia 17/09/2019, seldo colocacla cnr pauta no dia 09/09/2020, tendo seu devido cunprimeito io dia
23109/2020, após Íbi cncamirlhada para esta ConissÀo e ncla apodando no dia 23/0912020, tuclo

conloüre as 1ls. ll/\,.

Submcte-se a csta Comissão o Projcto do Lei n. " 992/2019, de âutoriâ do Deputado
LUDIO CABRAL conforme qnenta, acima. No âmbito destâ Comissão, dentro prMo regimental,
I1ão lbram âpresentâdas emendas, mas, há o PARECER N' 155/2019 da lavra da Comissão dc
Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura e Desporto, por pafie do Deputado Relator WILSON
ü\NIo§, que, ro momento certo, será utilizado nesse PARECER.

Assim, desta lbnna, nos âtentândo ao PROJETO DE LEl992/2019, o Autor apresentou
sua proposta, que passamos a transcrever:

Atl, l'Torna-se obrigukiria a inclusão de produtos considerados otzànicos
na merendo escolar nar unidades de ensino na rede oública esÍatlual na
ptoporcao 't[ ima de 30óÀ (trinÍa por cento).

§1" De|erÍi ser ohservado o perceklual mínimo preristo no ccrput deste
artigo independenÍemente da preúsdo eslabelecida no arligo 11, da Lei n'
11.917, de l6 dejunho dc 2009.

§2" Consideram-se produtos orgiinícos, para.Íins desta Lei, os produlos
agropecuórios, in nolura ou processados industrialmenÍe, produzídos sem

adição de agtokixicos, seus componentes e aJins, que resultem de maneiú
sustentl^rel da unidode de produÇão, de maneíra a privilegial os seguintes
aspeclos:
I - a preser|açdo dmbiental;
II - a aglobiotliwrsidade,
lll - os ciclo,v biológicos;
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lV - a qualidade de vido humana: V - cl t1ão utílização de Íàrtilizantes de aha
soluhilidade, agroÍóxicos, ctfitibióticos, hormônios, adítiros artiiciais,
orgenismos geneticamente modiÍicddos e radíações ionízanÍes.
AtÍ. 2' O cardápio da merenda adicionada de prc.lutos orgànico.t, nos
lerfios do qrt. lu, a ser odotado nqs unidades da rede pública escolqr de cedct
região do Estado será definido por nutrícíonisÍas, seguíndo a orientaÇão do
órgdo rcsponsáyel do Poder Executipo.
Àrl. 3' Dar-se-ó prelàrê cia à acluisiÇão de produtos orgíinicos produzido.t
na mesma regitio onde se localizam as unidades de ensino.
Arl.4'Os ptodutos orgânícos a serem incluídos na merenda escolar tleyerão
receber selo de inslihtiçato cerlificadora, quanlo à orígem do produto,
naíureza e qualídade, além de se submetel à .ÍiscalízaÇAo de ótgiios
compeÍenles, il1clu"'ire a yígilância 

"^dnitáría, 
periodic.tmenÍe, que de|erão

coletar ctmosttds da! mercúdd paft) a alise e controle de qualidade.
Arl. 5" Ás despesas decorrentes da execução desta Leí correrão à conta das
doíações orça enlcirian'próprias, suplementadas se necessário- lrt- 6' Esía
Lei e lra em rigor na ílala de sua publicaÇão. (grifos nossos)

Já em sua JUSTIFICATIVA, assim se mânifesta:

O desenohimento do sístemd (1e produção orgánica wm se intensúcando no
Btdsil. Atualnente o conlrcb destes produtos en nosso País represe ta mt
.faturanento de cercu dr 250 ntilhões de dóldres efi exportações e 30 1ílhões no
mercado interno. Acrcditd-se que até o Íi,tal do ano en curso o valor da prodaÇõo
brasileira de orgaltlicos súpere os 300 milhões de dólares.
() presente projelo lefi cot]to @
dos alunot da rede úhlica. Via de consequêncid, ohjetba íntroduzir noyos hábitos
alínteníares, qüe fio pt esente caso, são co tprovddaneníe mais saudá\'eis, prcpagar
o educaÇão, a proíeÇão allbientol e incenlirat a peruanêncía dos agricuhores no
canpo, ralorizofido a prod ç'Ao regiofial e o resgate dat culíura do leio rürdl,
Á agricuh rcr otgânica é .íoco nundial, sendo motit'o de discüssões e debates en1

diversos segfianbr sotiais, o o allefialirÍt p.trd a promoção Ílo desenrolrinefito
agrícola :uste tável. A hoira dependência en relação aos in:u,nos externos, pelo
auntento de valor agregarlo ao produto con consequente dumenlo de rcnda paro o
asrictfuor, e pelo lato .]e propiciar a consel\,açao <los recursos naturuis, Ía2 da
agricultura orginica tn ncrcado íno'raLlor.
No Btdsil diverso! inicidÍ^,os, co o estu, vênt sendo desanvolvittas con o objetho
de introduzir e anplidr o e.\paço dq agiculura orgânica cono fontecedora de
alinentos paru a fietenda escolar. Os et;tados do Sul do Brasil e São Paulo já
apresefitan experiênckts que intrcduzem a alifientação orginica na erendal
escolar tornando-Lt u ú excelenÍe dhernaíiw de mercado institucio al, ao pdsso
qua fortalece a ccononiia loeal, co aunenb de arrecadação, naiot qtúntidade dc
dinheirc circülando fia cotllunidade, cridÇ?to de ndros emyegos e viabilização dt1

prodLtção faniliat.
São exempbs destu inicittivt is Leis ' 16.140/15 (SP), n" 4.886/16 (RS)' n'
17.504/18 (SC) e n" Ió.751/t0 (PR).
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Os alüüentos de arige orgânica, alén de nAo eritdren contafiinaílos por produtot
quífiicos solúyeis indústt'iuis, llossüc t naiot quanlidade de riíanxind\, sais linetaiti,
be 1 co lo , elhoran o ktbot e o arona tta refeição, propicianclo uma dlinentação
saucláye| no cLtrdápio qli te tdt.
Necestilamos inseri dlitne b.\ setn adiçõo de agrcíóxicos lrot qudnto o Estaclo de
Mata Grosso lidero o rdnking de mdiot cotlsuntidor co t a quantiddde alarnante dL
64,2 litros por habibnte/ano, enquanto o Brasil possui nédia de 7,3 litros.
Nesíd esleiftt un relação aos riscos pdra d soúde humana, o Instiíuto Nacional Ílo
Cdncer ([NCA), pot exa1rylo, já alertou .1 sociedade brdsileift, pato o ./àto cle ttue,
considerando o poÍetrcial cancerígeno (en longo ptclzo) e iníoxicdnle (en cwlo prazo),
d alilude nlais ddeqüadd é n1o üíilizat oí1t olóxicos.
Segttndo a Organizução Intemaciotlol do Trabdlho (OlT), e:tina-:e qrrc ot
agtotóxicos c«usen anual ente 70 nil intoxicações ag*1as e crónicas que ewlrcnt
pdt(1 óbito e un nú rcrc ,tluito nt«iot de ctoenças aguda: e crônictls não Íatais.
(INTERNÁTIONAL LÁBOR )RGÁNIZÁTION (ILo). World da, Íor ltafety and healrh
ar vork. a backgrountl popet. Genew. lnterndtionat Labour Ofrc!, 20A5. p. 7.).

Por derradeiro, além tu tuestão i" nÍ"lcrwcãít dn h"i., amhi"t tp " da siúd"
lr.autrlrlg o ptojeÍo contribui con a vocaÇão e o desenwlvimento regional,

íortalecefido a acofiouia locítl, deseficddeando u\t dunefito de arrecadação e a
criaÇão de noros e 4»'egos, gardntin(1a ain(1a naior yariedade de produtos e opÇão de

Na cerleza de que a presenÍe proposilura irá conbibuír pura únd lelhot qüalidclcle dt
ida dos u:utitios da rcdc de ensino do Estado, LonÍd,nos conl o apoio dos ilustres
parcs pdfa o debata, apafciçoantenlo e aptoNação da prcsenle inicidíiva. (gtifot

As fls. 07/08 e 09, dos autos do PL 992/19, está inserido o
CECTCD, que tem como relator o deputado estadual IUL§QlLü\lIf,Q§,
seus habalhos legislativos:

P^RBCtsR n" 155,/2019
quc âo final, essirn, finaliza

"Do exposÍo, cr presenle propositura visrl a dissemindr a educctção alimefitar,
posribililando aos dlLfios da rede eslatductl de ensino o acesso a uma
alimentdção .'cludahel pxtpugnantlo esse habito, atos seus.familiotes e anigos,
contribui do à ecorutmia da agricultura famíliar além de preservar o meio
ambie te .le.lbrma sustentá'rel. '

E assim, finaliza:

"Desta formo, obsefi)düos que trata de um tema releva le e de ineg.i|el
iníeresse público, ttssü , qltdnlo ao mérito, soüos -íavoráveis ao Projeto de

Lei n" 992/2019, de a toria do Deputado Ludio Cabtol".

TT
{*
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ta.

Portaflto, cumprida a primeira pauta, o projeto que Íbi cncamilhado à Comissão de
Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura c Despoúo, a qual exarou parecer de mérito favorávcl,
acima declinado, tendo sido aprovado em 1." votação pelo Plenário desta Casa de Leis no dia
2'7 t05/2020.

Em seguida, os autos foram encanrinhados a esta Comissão de Constituição, Justiçâ e
Redação para análise e parccer quanto ao aspccto constitucionâI, legal ejuridico.

I' o relarurio.

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, JustiÇa e Redâção, CCJR, de acordo com o afiigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, inciso I, alinea "a", do Regimento lntemo
desta Casa de Leis, opinar qu,mto ao aspecto constitucional, Iegal e jurídico sobre todas as
proposições oferecidas à deliberação da Casa.

O presente projeto de lei tem por escopo a inclusão de produtos considcrados orgânicos na
merenda escolar, sua proporção (30%), manejo sustentável, sem adição de a:çucat, in ntlturtl, e
outras providências.

Assim, trazemos ao bojo, o que deteImirrâ o seu artigo 1o da propositura, em seu cdprl, quc
assim dispôe:

Torna-se obtigalórit at itclusão de Drodutos considerados orq,ânicos na
merenda escolar nas' unidades de ensino na rede plihüqt gílll!fuqL u4
proporcão liít1it11a de l92i 0rinla por cento)-

A matéria em apreço é da compctência legislativa concorente da União, Estados e Distrito
Federal (art. 24, IX, CF), sendo â iniciativa parlamentâr legitima, em face da inexistência dc
iniciativa privativa de outro Poder.

Isso

Constituiçào
taxativo das

por que, no âmbito do Estado dc Mato Grosso, a iniciativa legislativa para a
de leis co:nplementares e leis orclináriâs pelos Poderes está dispostâ no Art. 39 da
Estadual, dispositivo este! que em seu pârágralô único, traz claramente um Iq!

matérias de iniciativa exclusiva do PodeÍ Executivo. Vejamos:

.[rt. -J9. A inicialiyo dis lcis contplcne Íorcs e ordinários cobe o q alqtkr
menbro ou Conisstio fu Assenhlcid Lcgislalivo. tto (io|ernuLlt)t da E.\lala
Lk) 7j ibt!nal (lr .Ju.\liçu. à Pntcurulorio (;cftl1 ie .lLttliçd, c Ltot cilllliíos, t1d

lot-fiu e no.\ co\Í)s pt (\'i\to\ )lc.\lu ( t»1.\liluiçAo.

Pit'igt'eío único. Sãt) Llc initi.l!i\)Lt pri\utii\t do (;tr)crnadot do Esturlo rts leis

I - íitcn ou utoL{iliqutnt o\ tíi:lir.\ (l.t PolíLict Militar a do (:o\x) tfu
lr)n1k'i )t 11;litt tr

,{! 
^ndÍé 
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II - tlisponham wbrc:

a) críaçdo de curgos. lúnções ou empregos públicos na ÁdmiúistraÇão
Pública dirclo e inalircÍd ou aumento de sua remuneraçdo, ohservado o
disportto nd SeÇiío II1, Capítulo V, deste Título;
b) seryidores públicos do Est.tdo, seu regine jurídico, pro.rifiento de cargos,
estqbilidade e apo.\entadoria de citis, relorma e Íransferênckt tle militares
paro a inatíridade,
c) orgdnízoÇtio do Minirtério Público, da Procuradoriu Geral do E.çÍado e
.la Deíànsorid Ptihlica. observado o disposto nd Constituiçdo Federal.
d) critçiio, estruttu?çiío e dÍlibuições das Secretarias de Esíado e órgdos dú
,1 dm i n i s ü- d ç tío PLi b I í c ct -

I -_íixen ou nodiÍiquc os ejbtiyos da Polício Penal-

Da ânálise, do dispositivo legal suprâcitâdo, percebe-se que o Projeto de Lei n' 99212019
sc amolda perfeitamente no caput do Alt. 39, CE c/c Aú. 24, IX, CF.

Percebe-se ainda, que a matéria da propositura, ora analisada, além de !@Q consrar no rol
de iniciâtiva pivativa do Covemador do Estado, o seu afi. 2ô estabelecc que "O cardioio io
merc alo adicionada íle Drodutos oruâ icos. nos termos do a . 1", d ser adota.lo nas unidades da
rede pública escolar de cada região tlo Estado seró .leÍini.lo por nut c
o ehtacão ílo órpão resDohsirel do Poder Executivo".

Ademais, alér'n de guardar relação com âs Constituições: Federal e Estadual, o PL
99212019 está em totâl consonância com a Lei Federal no I 1.947, DE 16 DE JUNHO DE 2009, que
dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do Programâ Dinheiro Direto na Escola aos
alunos da educação básica, cm cspecial com os afis. 2o, 3'Referida lei traz, em seu art. 2o, âs

diretrizes da alimentaÇâo escolar. senào vejarnos:

,1rt. 2! São Llit el r i:c.t Ll dl ifitLttltu\'ão etcoltlt :

I o emprcÍlo d (lifienítÇão sÍutfuítcl c a.leouada, couDÍeetilenio o uso
de tlinenlos wtriulot, segux.ts, que rc:^pcilcn a ctrllti tt, cts ttudtç,j,'t e r
hdbitus alitrenlarcs suulúveis. cantribuindo p ru o cre:ciulctlto t o

tle:anwlvintcnto tkts tlunos e pattt tt nelhoria do rcnlimenío escolar, ent

conJôrtnidula Lont u .\1tu fitixu clút iu c .tclt r.\ludo .l!: sutile. inclusitc tlo.s que
)1(ccs.\it t)t de dtr]]\'Lio t.spaci/ictt:

Il - d incl sõo dt calucnção ilinenldr c nuÍÍicionol no processo d( c|sitt,t t
aprertliz,tgem, qle pe,patsa pelo cutlículo escoktt, atbtrtd ndo o lctú
olintcníatcio c uulri(ão ( o lescfitolvimcnÍo le DfliÍic(s sau.liteis le vidt,
tta perspecliw la segtüo Ça tlifiettlat e hutticiontl;

lll - u ltni\,?t'\oliLldLla rlo atenrtincnlo uov ulunos »tutriculuck» nct rclc
fihlt ''t' ' /." tt" t''''t' ,

^v ^Ddró 
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lV - tt pqrliciptlçato du comunidade o controle r'ocíal, no acohlpofihanle to
clas uções realízaclas pelos Estudos, peb Dístrito Federul e pebs Municípiol
pard garuhtit a ofe a la alimentacão escolü sau.lth,el e idequada:

V - o aDok) 4o desenyoltituehlo susíenÍdvel. coth ince tivos lroro i
oquisição tle gênercs alime lícios cliversíJicados, ptoduzidos em Ambito
local e preferencialuerrte pela ogriculíura Íamilitr e pelos ernpreenledores
lamiliores ruruis, priorizando is couunidades ttudicíonais indígends e le
reriafi esce n les de q u ilorfi bos ;

Vl - o lircito à alime tação escolot, r'isanalo d gotuhtb seeura cd
alime lit e hutticioh«l los alunos, com icesso de foma iguiliti a,
fespeilahdo os diíercnças biológicas enlre i.laies e contlições de saúde dos
alunos que necessileh de otetção especíJica e aqueles que se enconttor
e m v uln e ro bil idale socitrl.

Art. 3! A dlimentição escoktr é dircito .los alahos do e.luciçiio btísica
públict e deret lo Estado e sefli orot tot'itli e ihce littada com víslas no
alendituehto das direírizes estdbelecidas nesto Lei.

(...)

lrt. 12. Os carddpiot da dlinent.tÇão escolar !9191!9_191_9!g!9141!9Lp!9
,rutticionísla rcspo4sávcl com ulilizacão lle sênercs alimentícios btísicos,
rcspeilando se t reíbrêtlcids tilthicionois, os hábitos alimeníores, a culluro
e a ÍradiÇão . iueúu da localidade, p!_S!!!!9:§!_!!_!!g e

ditersifcução agrícola da regitio, 444!!ggg1!gg!9;9111!1!y9!931!gg11g1!9.

§ 1' Pira eÍeilo dcslo Lei, gêneros alimentícios brisicos são oqueles
iniisDeasáveis à orcmoção de uma alimeníacio saudówl, observado a
regulauentação apliciwl.

Merocc destaque, que no ânbito do Poder Executivo Estâduâl, o Conselho Estaduâl de
Alimentação Escolar-CEAE, é um órgão qrLe possui como atribuição zelar pela qualidade dos
plodutos fomecidos aos alunos, c acompanhar a aplicação dos recursos federais transfendos à conta
do Programa Estadual de Alimentação Escolar (Art.2', e Alt.4', I e II da Lei Estadual r1"

7.352/2000).

Por fim, caso o Projeto de Lei, om ânalisàdo, seja aprovado por esta Assembleia Legislativa,
e sancionada, vindo a fazcr pa c do ordcnamento juridico estadual, possibilitará ao Conselho
Estadual de Alimentação Escolar, as làn-ameDtas legais necessárias para implementação do apoio
ao desenvolvimento sustcntável para uma alimentação escolar mais saudável, âdequâda, com maior
scgurança alinentar e nut cional em confomidade com a Lei Fedelal n" 11-947, DE16 DE
JUNHO DE 2009, e o Art.208, VII da ConstituiÇão Federal.

Pelo exposto, considera[do dispositivos acirna transcrik)s, e, restândo evidente que a
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propositura não adentra na iniciativa privativa do Covemador do Estado, não infringindo o que
dispôe o Art. 39, parágrafo único, inciso II, alíreas "a", "b", "c", "d" dâ Constituição Estadual,
estaldo, portanto, em conformidade corn o caput do Afi. 39 e Afi. 24, IX da Constituição Fedcral.

Desta forma, levando em consideração as normas constituciorais e a nobre intenção do
legislador', a proposição merecc prosperar nesta comissão.

É o parcccr.

III - Voto do (a) Rclator (a)

Pelas razões expostâs, que evidenciam constitucionalidade, voto favorável à aprovação
do Projeto de Lei n. " 99212019, de autoria do Deputado Lúdio Cabral.

sala das Comissões, e^26 d" y'O a.zol).

[\' - Iiichâ ílc VolâÇão

Voto Relator ía
Pclas Iazõcs cxpostas, quc cvidcncianr constitucionnlidâdc. voto favorávcl à aprovaçào do
Projcto de Lci n. " 992/2019, de aLúoriâ do l)eputado I-údio Cablal.

I'roiek) de Lci n.'' 992/20l9
Reuniio da Coürissão em 2 á t/O t /,/,
Presidente: DeDúado tufkoâ,/,ÍD'/b)
Relator (a): Deputado <zéanl)b /<f"/C+

PosiÇào nil C(»rissão ldcntificaÇão do (a) DcDutado (a)

Relator (a)

Membros (a) td,
lt-t t- t,/

(
\.1
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Assembleia legislaiiva

FoLHA DE voraçÃo - stsrEMA DE DELTBERAçÃo HíBRtDo

voraçÃo

t
\ -{r-l T!!.\\ü L

Donina\ de Almeiila N unes
Consultora Legislativâ em Subslituição Legal

Núcleo CCJR

ASSEMBLEta LÊGtsLATtva Do EsraDo DE MaÍo GRosso

Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora

Rêunião 20ê Reunião Ordinária Híbrida
Data 26/10/2O2t Horário 08h00min
Proposição PROJETO DE LEI NP 992/2019
Autor (a) Deputado [údio Cabral

Mêmbros Titulares Sim Não Abstenção

Deputâdo Wilson Sântos - PresidentÊ x tr n u
Deputado Dr. Eugênio - Vice PresiLlente a tr n D

Deputado Dilmar Dal Bosco a tr tr !
Deputada Ja nainâ Riva ! tr ! tr
Deputado Sebastião Rezendê a tr ! !

Membros Suplentes

Deputâdo cârlos Avallone n tr ! tr
Deputado Faissâl D tr tr !
Deputado Eduardo Botelho n tr ! n
Deputado Delegado Claudinei x ! tr tr
Deputado Xuxu Dal Molin n tr ! tr
Soma Íotal 5 0 0 L

Resultâdo Finâl: Malériâ relâtadâ pelo Deputado Scbastjào Rczcrldc poI r,ideoconÍêrência conr
parcccr IAVORAVH-. Votaran co)]1 o rclâtor os Dcputados Dr. I-r.rgênio, wilsol Sanlos
prcscnciallncnte, Dilmar Dal Bosco c Delegâdo Claudlnci pol vidcooonfcrêncla. 

^usenleDcpúada Janaina Riva. Scndo a nratér-ia aprov da com pareccÍ IiAVoRAVEL.
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