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Proposição Eletrônica nº 7235

INSTITUI  O  PROGRAMA  NUTRI+AÇÃO  NO  MUNICÍPIO  DE

ASSIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO MUNICIPAL DE ASSIS, Estado de São Paulo, faz saber que a
Câmara Municipal de Assis aprova e ele sanciona, com base no inciso III do artigo 84 da Lei
Orgânica do Município de Assis, a seguinte Lei:

Art.  1º.  Fica  instituído  no  âmbito  do  Município  de  Assis  o  Programa  Nutri+Ação,  a  ser
coordenado pela  Secretaria Municipal da Saúde juntamente com a Secretaria Municipal da
Educação  e  implantado  na  rede  municipal  de  saúde  pública  e  rede  municipal  de  ensino,
destinado à prevenção da obesidade, no sentido de garantir a saúde física da população.

Art. 2º.  O Programa tem como objetivo desenvolver ações de saúde, por meio de iniciativas
que visem promover a saúde e prevenir, diagnosticar, tratar e combater a obesidade.

Art. 3º. Definem-se como ações de saúde do Programa Nutri+Ação as seguintes iniciativas:

I  –  promoção  da  orientação  e  conscientização  da  alimentação  e  nutrição  saudável  e
prevenção  da  obesidade  nas  escolas  e  pré-escolas  municipais,  com  palestras,  painéis,
dinâmicas de grupo e outras modalidades pedagógicas, a ser ministrada periodicamente por
profissionais  qualificados  de  equipe  multidisciplinar  de  diversas  secretarias  municipais
(nutricionistas,  médicos,  psicólogos  e  pedagogos),  com  instrumentos  de  difusão  do
aprendizado para o núcleo familiar;

II – promoção do estímulo aos hábitos de vida relacionados ao enfrentamento da obesidade,
tais como a prática de exercício físico regular, diminuição do tabagismo, alimentação saudável
e controle da pressão arterial;

III  –  desenvolvimento  de  programas  de  educação  física  para  a  população,  voltados  à
aquisição do hábito de praticar atividade física, esporte e ginástica visando a saúde;

IV  –  promoção  de  campanhas  publicitárias  institucionais,  seminários,  palestras  e  cursos
teóricos e práticos relacionados ao controle da obesidade;

V –  desenvolvimento  de  projetos  clínicos  amplos  com  pesquisas  e  enfoques  regionais  e
adaptados às situações epidemiológicas, econômicas e culturais;

VI – divulgação anual de um relatório de dados sociodemográficos dos munícipes atendidos
pelo Programa Nutri+Ação.

§ 1º.  Caberá à Secretaria Municipal de Educação instituir as ações integradas de Educação
Alimentar  e  Nutricional  –  EAN  que  visem  garantir  a  promoção  da  saúde  por  meio  da
alimentação  adequada,  de  acordo  com a definição  atribuída  pelo  conceito  sob  o  enfoque
contemporâneo de segurança alimentar e nutricional.
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§ 2º. Para atingir o disposto no § 1º deste artigo, a Secretaria Municipal de Educação deverá
desenvolver estratégias de:

I –  incentivo ao consumo de alimentos naturais ou minimamente processados, como frutas,
verduras, legumes e grãos;

II –  ampliação dos espaços de reflexão sobre as escolhas alimentares e seus impactos na
saúde,  no  meio  ambiente  e  na  sociedade,  que  alcancem  a  comunidade  educacional,  o
entorno territorial e as instituições relacionadas ao tema;

III  –  valorização  do  papel  do  aluno  enquanto  promotor  de  saúde  no  ambiente  escolar  e
familiar;

IV  –  valorização  do  papel  dos  profissionais  responsáveis  pela  alimentação  escolar,  em
especial, mas não exclusivamente, das merendeiras escolares.

Art. 4º.  O Poder Executivo deverá instituir  comitê intersecretarial,  presidido pela Secretaria
Municipal da Saúde, para acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Programa instituído por
esta Lei, propondo as modificações e melhorias necessárias.

Art. 5º. Para a implantação do Programa Nutri+Ação, a Secretaria Municipal da Saúde poderá
estabelecer  parcerias,  intercâmbios  e  convênios  com  organizações  não  governamentais,
empresas,  universidades  e  órgãos  governamentais  estaduais  ou  federais,  observadas  as
disposições legais pertinentes a cada instituto.

Art. 6º.  O Programa ora instituído, bem como os endereços das unidades de atendimento,
deverão ser divulgados nos meios de comunicação de ampla difusão e circulação.

Art.  7º.  As  despesas  com  a  execução  desta  Lei  correrão  por  conta  das  dotações
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de fevereiro de 2020.

ELIZETE MELLO DA SILVA – Profª Dedé
Vereadora - PV 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Os brasileiros estão mais obesos e com maior excesso de peso da última década, de

acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde em 2018. O aumento de 67,8% nos

índices  de  obesidade  é  o  maior  dos  últimos  13  anos.  O  número  assusta  principalmente

porque,  nos últimos três anos o país mantinha números estáveis da condição,  em 18,9%.

Agora, a doença alcançou 19,8% da população.

O crescimento econômico, a urbanização e a mudança nos padrões de consumo são

alguns aspectos  que explicam o crescente aumento  do sobrepeso.  O relatório  aponta  que

muitas  famílias  têm deixado  de  consumir  pratos  tradicionais  e  aumentando  a ingestão  de

alimentos ultra processados e de baixa qualidade nutricional.

Combater  a  obesidade  implica  em  adotar  sistemas  alimentares  saudáveis  e

sustentáveis que unam agricultura, alimentação, nutrição e saúde. É necessário fomentar a

produção sustentável de alimentos frescos, seguros e nutritivos, além de garantir a oferta, a

diversidade  e o acesso a essa alimentação.  Isso deve ser complementado  com educação

nutricional  e  advertências  sobre  a  composição  nutricional  dos  alimentos  ricos  em açúcar,

gordura e sal aos consumidores.

A aprovação deste projeto é de extrema necessidade, pois precisamos apresentar

políticas de combate à obesidade em nossa cidade para garantir uma melhor qualidade de

vida para os nossos alunos e a população em geral. 

Ante o exposto e diante dos relevantes motivos que norteiam a matéria, contamos

com o apoio dos nobres pares para aprovação da proposição.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de fevereiro de 2020.

ELIZETE MELLO DA SILVA – Profª Dedé
Vereadora - PV 

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.

Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o

número de proposição 7235.
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