SENADO FEDERAL
Gabinete do Senador Donizeti Nogueira

, DE 2015 - CE

Nos termos dos arts. 90, II, e 93, II, do Regimento Interno do Senado
Federal, requeiro a realização de audiência pública da Comissão de
Educação, Cultura e Esporte, destinada a debater proposta de instituição da
“Semana Nacional do Feijão e Arroz”, a ser comemorada na semana do dia
16 de outubro de cada ano, “Dia Mundial da Alimentação”, instituído pela
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).
Para tanto sugiro o envio de convite às seguintes instituições:
 Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO);
 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA);
 Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS);
 Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA);
 Embrapa Arroz e Feijão;
 Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG);
 Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura
Familiar (FETRAF);
 Federação das Associações de Arrozeiros do Estado do Rio Grande do
Sul (Federarroz);
 União Nacional das Cooperativas de Agricultura Familiar e Economia
Solidária (Unicafes);
 Movimento de Mulheres Camponesas (MMC);
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REQUERIMENTO Nº
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JUSTIFICAÇÃO

O projeto de lei visará a instituição da “Semana Nacional do Feijão e
Arroz”, a ser comemorada dentro da Semana Mundial da Alimentação
instituída pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e
Agricultura (FAO), organismo para a alimentação e a agricultura das
Nações Unidas
Está fortemente alicerçada na ideia de se buscar informações para embasar
um amplo esforço nacional de promoção e de conscientização da população
brasileira, com o objetivo de resgatar e aumentar o consumo dos nossos
principais ícones da alimentação, o feijão com arroz.
Em recente publicação, o Ministério da Saúde afirma que os padrões de
alimentação estão mudando rapidamente na grande maioria dos países e,
em particular, naqueles economicamente emergentes.
As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos in natura ou
minimamente processados de origem vegetal (arroz, feijão, mandioca,
batata, legumes e verduras) e preparações culinárias à base desses
alimentos por produtos industrializados prontos para consumo.
Essas transformações, observadas com grande intensidade no Brasil,
determinam, entre outras consequências, o desequilíbrio na oferta de
nutrientes e a ingestão excessiva de calorias.
Na maioria dos países e, novamente, em particular naqueles
economicamente emergentes como o Brasil, a frequência da obesidade e do
diabetes vem aumentando rapidamente. De modo semelhante, evoluem
outras doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias e à
oferta desequilibrada de nutrientes na alimentação, como a hipertensão
(pressão alta), doenças do coração e certos tipos de câncer. Inicialmente
apresentados como doenças de pessoas com idade mais avançada, muitos
desses problemas atingem agora adultos jovens e mesmo adolescentes e
crianças.
O arroz e feijão constituem, assim, um “PAR PERFEITO” para
alimentação saudável. “O grão de arroz contém um aminoácido que, em
contato com outro aminoácido, presente apenas no feijão, produz uma
proteína de excelente qualidade, equivalente à proteína encontrada nas
carnes”.
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A audiência pública requerida destina-se ao cumprimento de requisito
prévio para instrução de Projeto de Lei a ser apresentado perante o Senado
Federal, conforme determina a Lei nº 12.345, de 09 de dezembro de 2010.

3

SF/15431.71906-61

Essas são as razões e justificativas para a proposta de instituição, pelo
Congresso Nacional, da “SEMANA NACIONAL DO FEIJÃO E
ARROZ”, propositadamente sugerida para ser integrada nas comemorações
do Dia Mundial da Alimentação, realizado anualmente no dia 16 de
outubro.

Sala da Comissão,

Senador DONIZETI NOGUEIRA
PT/TO

