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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre a criação do Programa de aproveitamento de
alimentos não consumidos no âmbito do município de Carazinho.

Art. 1º Dispõe sobre a criação do Programa de Aproveitamento de Alimentos não consumidos, no
âmbito do município de Carazinho.

§1º O Programa consiste em arrecadar junto às indústrias, cozinhas industriais, restaurantes,
mercados, feiras, atacados ou assemelhados, alimentos industrializados ou não, preparados ou
não, que, por qualquer razão, tenham perdido sua condição de comercialização sem, contudo,
terem sido alteradas as propriedades que garantam condições plenas e seguras para o consumo
humano, segundo o órgão municipal competente.

§2º O Programa irá captar doações de alimentos e promover a sua distribuição, diretamente ou por
meio de entidades cadastradas, bem como às pessoas em estado de necessidade.

Art. 2º A coleta e a distribuição dos alimentos doados deverá ocorrer em condições adequadas e
devidamente autorizadas pela autoridade sanitária Municipal, mediante solicitação do doador.

Parágrafo único. Poderão habilitar-se como doadores, pessoas físicas ou jurídicas, responsáveis
pelos estabelecimentos referidos no artigo anterior.

Art. 3º O Poder Executivo poderá celebrar convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos
congêneres com órgãos e entidades públicas ou privadas, objetivando a operacionalização das
ações previstas nesta Lei.

Art. 4º O Poder Executivo poderá promover campanhas de esclarecimentos e estímulos à doação,
à redução de desperdício, ao aproveitamento integral de alimentos e das demais atividades de
educação para o consumo.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: O Brasil, apesar de ser um grande produtor de alimentos, também é conhecido
pelo seu desperdício em relação ao mesmos, uma vez que muitas vezes o alimento perde seu valor
de comercialização, não perdendo, entretanto, suas qualidades nutricionais, sendo perfeitamente



adequados ao consumo humano, e, em virtude de não existir muitas vezes uma política de
aproveitamento de tais alimentos, os mesmos acabam sendo jogados fora, quando poderiam estar
saciando a fome de pessoas que se encontram sem condições de manter seu próprio sustento ou
que se encontrem em situação momentânea onde necessitem de amparo da sociedade como um
todo.
Uma situação que inibe aquele que quer colaborar, é não saber o destino de sua doação. Ainda
que não saiba a pessoa física que recebeu os donativos, ao menos, sabendo qual entidade a
recebe e distribui, já dá para imaginar que tipo de carência caracteriza o grupo beneficiado: se
idosos, deficientes, menores, adolescentes etc.
Esta medida pode não sanar o mal que assola muitos seres humanos – a falta de comida –
entretanto, estamos certos de que contribuirá para encher muitos pratos vazios.
Além disso, o programa estabelece critérios para a garantia da qualidade dos alimentos a serem
consumidos, observando exigências da Vigilância Sanitária, bem como, a ampliação das doações.

Sala Antônio Libório Bervian, em 13/08/2018.

Gian Pedroso - PSB
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