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PROJETO DE LEI NO 032 DE DEJUNHO DE 202í.

EMENTA: " Dispôe sobre a criação da Semana da Ali-
mentação Griativa a ser realizada anualmente
na primqira semana do mês de SETEMBRO' na cidade de Barreiras."

A Câmara ilunicípal de Vereadores de Barreiras, Estado da Bahia, no uso de suas atribui-

ções legais,

APROVA: -

Art. 'l o-

AÍ1. 2o-

Art. 30-

Art. 40-

ío Dispõe sobre a criação da "Semana da Alimentaçáo Criativa" a ser realizada
anualmente na primeira semana do mês de SETEMBRO na cidade de Barreiras.

A Semana da Alimentação Criativa será voltada à promoção de açÕes com objeti-
vo de: l- Promover hábitos alimentares mais saudáveis no conjunto da sociedade;
ll- lncentivar a sustentabilidade e responsabilidade social relacionadas à alimenta-
ção; lll- Estimular a criatividade no uso dos alimentos garantindo aspectos nutricio-
nais; lV- Resgatar o uso e consumo de alimentos regionais e de plantas alimentí-
cias não convencionais (PANCs); V- lnceÍitivar o aproveitamento integral dos ali-
mentos e combate ao desperdício; Vl- Estímulo ao consumo de alimentos in natura
õu pouco processados; Vll- Estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo susten-
tável.

Os Poderes Executivo e Legislativo poderão promover: I - eventos presenciais ou
em ambiente virtual, tais como: seminários, palestras, mostras, aulas e outros; ll-
cooperaçáo técnica e Íinanceira entre os setores público, privado e terceiro setor;
lll- pesquisas e concursos.

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçáo, revogando-se as disposiçÕes
em contrário.

Sala. das Sessões, I de junho de

Vereadora PP

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628

' HomePage: wu'\,v.camaradebaneiras.ba.gov.br Ouvidoria:0800-075-8101



Canmra Jvlurúríyat íe tsarreíras - tsA
CNPJ: 16.256.893/000 1 -70

JUSTIFICATIVA

De acordo com a oMS, um pequeno conjunto de Íatores de risco responde pera gran-
de maioria das.mortes por Doenças crônicas Não Trahsmissíveis - DCNT e por fraçáo subs_
tancial da carga de doenças devida a essas enfermidades. EntÍe esses, destacam-se o taba-
gismo, o consumo alimentar inadequado, a inatividade Íisica e o consumo excêssivo de bebi-
das alcoólicas (oMS, 20í4). outro aspecto a ser considerado diz respeito ao desperdício dos
alimentos - em geral, 1/3 de todos os alimentos produzidos no mundo são perdidos ou des-
perdiça{os. Ésô equivale a í,3 bilhão de toneladas por ano. E a comida não é a única coisa
que é desperdiçada quando não é consumida: todos os recursos (como sementes, água, ra-
ção êtc..) e mão-de-obra necessários para produzi-la também são perdidos. (FAo 2017) Nes_
se sentido, torna-se premente que a população busque alimentar-se de forma mais saudável,
por vontade e por necessidade. A alimentação saudável é vetor de prevenção de doenças e
aumêntà, dequalidade de vida. Mesmo cientes disso e determinadas a mudar os padrôes ali-
mentares, muitas pessoas se sêntem desmotivadas por diversas causas, dentre elas: repeti-

ção cansativa do cardápio, falta de sabor, textura insatisÍatória, Íalta de opções e variedade.
Estas Causas são relacionadas ao desconhecimento das opçõês e à falta de experiência, po-
dendo ser enÍrentadas com a proposta articulada na Semana da Alimentaçáo Criativa. Com
criatividade e habilidade, é possível preparar o alimento saudável que seja tão saboroso
quanto o não saudável. A proposta da Semana é educar na teoria e na prática, desencadean-
do um movimento que chame atenÉo para as possibilidades mais saudáveis e saborosas de
se alimentar. Poíanto, a proposta legislativa em questáo tem por Íinalidade dotar o poder pú-
blico e a coiãtividade deste instrumento para promover no âmbito da Cidade de Barreiras mais
qualidade ambiental e qualidade de vida, mostrando que isso não significa menos piazer.

Sala das Sessóes, í dejunho de 2021.

. CARMÉLIA
Vereadora PP
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