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o PREFEITO MUNICIPAL DE ARARAIPB, usando das atribuições que lhe
séo contendes pelo disposto no artigo 68; inc. fIf da LEI ORGJiN!CA
MUNfCi('íO DE AF?ARl\/PB., FAZ SABEf'?, crl.H) o Poder l.oqisíetivo ajJTOV)!f f ,','

senciouo a sequinte LEi."

CAPíTULO I
")' C!o v-, 51C'0" r:~S r: 1:~R. ~! ç,t '·...l' \J ....• "..• \.~i.., /-",".'

t:: I'\uirici',.l! .ai, (;J!1l consona: IGid com os pr incipios e diretrizes 8stdbl;i('c:l(j[)~) ':J ...
i ,.:A(:3. de 15 de setembro de 2CJ06, com os Uei';leros n" 6.272 e n" C2;' j (k 2.U~:"
[)(:".'C'o ;,c, 7 :,(72 de 201 U com o propósito C1e ~jmêll!t!i' o DIr'C'il~) H'.lÍll;::illr'J j i\i::n(il"

j\rJequdCi<3.

/\1'1 ;t' f\ allmei'1iaç:1(; é, CI!;eití! básico do ser hurnanc indispl':'!l'';;'ivH ,é; ! 1.":1'""

ct-::...c;SC'~.'Sdil'e:lc,.; consaq: ad..s na Constituicáo !'ederdl cabendo ao poder pL)"::::i'
d'.: t,Ui,t;,,;Ó:; ,; dqões que se: [clC;i::\!11Ile(;e~s8Iid::; pala respeitar pICJteg,,::!, fJICJlilO\,:! (; !.',

,~..

(J Direito Humano à Alimentaçào Adequada e Segurança Alimentar e Nvricionai .te te",:'~ (I

poputacào

§'!0 I:" adoção dessa~:; políticas G ações devera levar em conta as (.Ilr1':(;[I:'.'''·'
arnuientais culturais, econômicas regionais e SOC;élIS do !VLmlciplo com orioncau. p,~' ,;
Z,\.':-' iC?Di{)() s E:' pop Li laçi)e~ô ma i <:> vul :le: ;:~W('ic; .

.•.~._.. '-"-'., .•...•'•...•.•..~ --' .•._ •.._._.-- .....•--_._ •...~.•...•- .~...•.""' ....-. __ ..".- _ .•....,._----_ .._-_._-_. ---- -_ ..~ ----~ - _ .._~--._--.----~._--.., - . . '.... -
iiu!-'. GI\:V"i/l., ROSA, S/I'-I .. (;Cr,;'i-F~O- !l,F{AR/\;P13· CE-P: 58396-000 I Tl':LEFONc.: W.J) ',~2k,;;'. ~:i'l;



§2° É dever do poder público além do previsto no caput do artigo avaliar fI'~;,-

e rnorutorar a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada, bem C0n10 crli.I,

fortalecer os mecanismos para sua exigibilidade.

Art. 3° A Segurança Alirnentar e Nutricional (SAN) consiste na garantia do direito de
todos ao acesso reqular e permanente a alimentos de qualidade, em quantida.!e
suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais tc:r,;j() ',C)"~; ;

base praticas alimentares promotoras de saúde que respeitem à diversidade cultura: l'

que sejam ambiental, cultural, econ6mica e socialmente sustentáveis.

Parágrafo único A Segurança Alimentar e Nutricional inclui a garantia do direuo ele
tudas as pessoas ao acesso à orientação que contribua para o enfrentamento ao
sobrepeso, à obesidade, à contaminação de alimentos e a mais doenças ccnsequentes
da alimentação inadequada.

Art. 4° A Segurança Alirnentar e Nutricional abrange.

! - a ampliação das condições de oferta acessível de alimentos, pOI meio do
incremento de produção, em especial na agricultura tradicional <:; tétll1dl~T 1,('

pocessarnento, na industrialização, na comercialização, no abastecimento c' 'I"J

distribuição, nos recursos de água, alcançando também a geração de trabalho t' c1

redistribuicáo da renda, como fatores de ascensão social:

II - a conservação da biodiversidade e a utilização sustentável des reCL11sos
naturais;

III - a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se
grupos populacionais específicos e populações em situação de vulnerabilidade social

IV, a garantia da quahdade biológica, sanitária, nutricional e tecnolóqic., :.j:,);:,

alimentos consumidos pela população, bem como seu aproveitamento, promovendo ;..1

smtonia entre instituições com responsabilidades aüns para que estimulem pr~lh. ,,',,'
aç:l.)t;s alimentares e estilos de Vida saudáveis;

v - a produção de conhecimentos e informações úteis à saúde aumenta:
promovendo seu amplo acesso e eficaz disseminação para toda a população:
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VI - a implernentaçào de políticas públicas, de estratégias sustentáveis L:

participativas de produção, cornerciatizaçào e consumo de alimentos. r8speifc~fl(lcJsc '1'-

múltiplas caracterlstrcas terr.toriais e etno-culturais do Estado,

VII -- a adoção de urgentes correções quanto aos controles públicos sor)ln
qualidade nutriciorial dos alimentos, quanto à tolerância com maus hàbitos aumentares.
quanto à cesiritorrnaçao sobre saúde alimentar vigente na sociedade em ~V" :':\1 ,: u..:
ambientes sob qestáo drreta e indireta do Estado, quanto à lalta de smlori.i elitl t.· .: •

acoes das diversas áreas com responsabilidades afins, como ducacao, '3é.L:dc
publicidade, pesquisa estimulada e ou apoiada por entes públicos, produção de alimentos
mediante critérios fundamentados na sustentahilidade dentre outros

Art. 5° )\ consecução do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) requer n

respeito à soberania do município sobre a produção e o consumo de alimentos

Art 6° O Município de Arara, Estado da PAr~Aí8A deve empenhar-se na PIl.'>:';",":·

dt: cooperacào técnica com o Governo Estadual e com os demais rnunicipios ,.10 e:,'1 "

contribuindo assim, para a realização do Direito Humano à Alimentação Adequada

CAPíTULO 11
DOS COMPONENTES MUNICIPAIS DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA

ALIMENTAR E NUTRICIONAL

An. 7° A consecução do Direito Humano a Alimentação Adequada da pUpUI'.i,., <.:,(,

far-se-8 por meio do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SIS/-'\N)
intc-grado, no Município de Arara, Estado da Paraíba por um conjunto de l)r~JélO::; <:

entidades afetas à Segurança Alimentar e Nutricional.

A.I-t. 8° O Sistema Nacional de Segurança Ahrnentar e Nutricionai (SISA[\~ i r,-,~s.i" -:~ ..
á pelos principies e diretrizes disposros na Lei n.? 11.346 de 15 de setembro de I.:OOU

Art. 9° São componentes rnurucipars do Sistema Nacional de Segurança
P,llfllentar e Nutricional (SISAN)

I - é:l Conferencia Murucipal de Segurança Alimentar e Nutricional
Ii - o Conselho Municipal de Segurança Alirnentar e Nutricronal - C()!\/ISE-l"

III - a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional- C/:\ISAf~

Mi..inicipal;

___ o • • " _ •• • ,
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VI ' Os órgãos e entidades de Segurallça Alimentar e Nutricional, lD.?JlUi~~'-'.:.o'.
pr!,!,ª_Qª_sJ._~Qrrl __,Ou ser!L!J.Q_~_lLlyratlvo.§., que manifestem interesse na adesão e que
respeitem os critérios, princípios e diretrizes do SISAN, nos termos regulamentados i)ci'1

Carnara lnterrninisterial de Sequrança Alimentar e Nutricional - CAISAN Nacional.
F\-11 áqrato único A Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional -

CAISAN Municipal e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nun icionn:
(~CH\;1SF/\, serao reqularnentados por IJecreto do Poder Executivo MunicipRI. n.;;::,pc?it, i j 1 '

DAS DISPOSiÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art 10. O Prefeito Municipal editará norma regulamentando a presente l.ei 110 i, '~-1."

de 90 (noventa) dias

Art '11 Esta Lei entra ern vigor na data de sua publicação.

Arara, 01 de agosto de 2018

·_····~'éb.Si,~·-~
/prefeito Constitucional do Município de Arara/PB
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores Vereadores

o projeto em análise visa a criar os componentes do Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN, do município de arara, definindo os
paràmetros para elaboração e irnplementação do plano municipal de sequranc, i

alimentar e nutricional, visando o atendimento à população, ensejando assim a anàii-.o
apreciação e votação pelos ilustres membros desta Casa Legislativa

Na certeza de contar com a compreensão de Vv. Exs, aproveito o ensejo para
renovar-Ihes meu elevado apreço e consideração.

Arara: 01 de agosto de 2018

~~.~

0r:felto Constitucional do Município de Arara/PB
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va dos Santos
Vereador/Presidente

VereadorNice-Presidente

u~do~ YY5&> ~ •., "J,y
Maria do Carmo Simplício da Silva

Vereadora

~~/
Ednaldo Fernandes de Almeida

Vereador

4 ' ~'\'M f?:htA 12q~M4tJ 11.ab1,,-</
Anésio Deodônio Moreno

Vereador

Vereador/Secretário

~o COMPARECEU À REUNIÃO
Marly Pereira de Morais

Vereadora

NÃo COMPARECEU À REUNIÃO
Josinaldo Clementino da Silva

Vereador

~tnctOrk e dOCl\ecZ,7cr
Erizonaldo Chianca de Medeiros

Vereador

FOLHA DE VOTAÇÃO DOS VEREADORES DESTA CASA AO
PROJETO DE LEI N° 013/2018 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE
CRIA OS COMPONENTES DO SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA
ALIMENTAR E NUTRICIONAL - SISAN DO MUNICIPIO DE ARARA, ESTADO
DA PARAíBA, DEFINE OS PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO E
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

NA SESSÃO ORDINÁRIA, SEGUNDO PER(ODO
REGIMENTAL, DO PRIMEIRO BIÊNIO (SEGUNDA SESSÃO) DA DECIMA
QUARTA LEGISLATURA REALIZADA EM DE DE
2018.
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