
 PROJETO DE LEI Nº 005/2020

Autoriza  a   inclusão  de  mel  de   abelha  na
complementação  da  merenda  escolar  nas
escolas   públicas  municipais   e   dá   outras
providências.

Art. 1º – Dispõe sobre a autorização para inclusão do mel de abelha na
complementação da merenda escolar  nas escolas públicas municipais de
Paragominas.

Art. 3º Considerando o valor  da  apicultura em  nosso  município; em
apóio  aos  apicultores  e  à  boa  produtividade  do  mel  é  justo  incluir  na
merenda escolar   dos alunos da rede Pública uma unidade em forma de
sachê.  Vale  lembrar   que  o  mel  uma  alimentação  saldável,  nutritiva  e
saborosa para os alunos, além  de ser  utilizado para a redução  do crescente
aumento de obesidade e diabetes; infantil e juvenil.

Art.  2º _  O  mel  é  um  alimento  de  alta  qualidade,  rico  em energia  e
inúmeras  outras  substâncias  benéficas  ao  equilíbrio  dos  processos
biológicos de nosso corpo. Sua inclusão na merenda escolar, vai enriquecê-
la e colaborar com o desenvolvimento físico e intelectual das crianças e
adolescentes, jovens e adultos.

Parágrafo   único _  O  mel  é  hidroscópico,  antibacteriano,  anti-
inflamatório e tem ação desbridaste, haja vista que o mel é um alimento de
alta qualidade, rico em energia e inúmeras outras substâncias benéficas ao
equilíbrio  dos  processos  biológicos  de  nosso  corpo.  Sua  inclusão  na
merenda escolar vai enriquecê-la e colaborar com o desenvolvimento físico
e intelectual das crianças e adolescentes, jovens e adultos.

                                         



JUSTIFICATIVA

A apicultura é uma atividade do ponto de vista econômico, social e
ambiental, feita por meio da agricultura familiar, proporcionando geração
de renda, reduzindo a dependência dos produtos agrícolas de subsistência
tradicionais,  o que favorece a fixação do homem no campo e também a
preservação da flora nativa, garantindo, também, a preservação de espécies
animais dependentes desta flora.

É inegável que um dos méritos da proposição é que ele contribua
para  impulsionar  o  setor  apícola,  fortalecendo  a  cadeia  produtiva,  a
produção  artesanal  e  empresarial  e,  consequentemente,  propiciando  a
geração de postos de trabalho e renda.

Façamos nossa parte enquanto município, incluindo mel na merenda
escolar, que já seria seu um projeto excepcional de proteção das abelhas.

Assim, por estas razões expostas apresentamos este Projeto de Lei, e
conto com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Paragominas-PA,  14 de fevereiro de 2020

Vera Lucia Flores da Vera Cruz
Vereadora irmã Vera


