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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa adequar as

aquisições de leite em pó, no âmbito de programas institucionais

promovidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo, à Instrução

Normativa n° 11, de 9 de setembro de 1999, do Ministério da

Agricultura e do Abastecimento, que estipula que este produto deve,

além ser adquirido a partir de matéria-prima láctea de origem

• exclusivamente nacional, apresentar teor mínimo de Proteína Total

(N x 6,38) de 25g/100g (vinte e cinco gramas por cem gramas) e

seguir outros parâmetros que vierem a . ser editados.

Tal Instrução Normativa, conforme declaração

do próprio Ministro da Agricultura e do Abastecimento, Sr. Marcus

Vinícius Pratini de Moraes, objetiva estimular o setor a aumentar a

produção brasileira de leite. Além disso, para o Ministro, "tão

importante quanto incentivar o aumento da produção leiteira

nacional é assegurar o consumo de leite de boa qualidade pela

população assistida nos programas governamentais".

No Estado de São Paulo, a atividade leiteira

Illr &composta de 120.000 produtores, proporcionando mais de 500.000

empregos diretos. Assim, o presente projeto pretende contribuir

para o aumento da produção de leite nacional, principalmente, no

Estado de São Paulo, além de garantir padrões mínimos de

qualidade ao produto ofertado à população.
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	 O MINISTRO DE ESTADO DA AGREULTURA E DO ABASTECIMENTO, no ueo de cdribuiçho que
occenrs o art. 87. perkrefo único, Indeo II, de Constituicho, e tendo em viela o que consta do Processo rr

!)-9	 21C00.001018~-37, ~solve-
Ad 1 9 Os Progremsui Institucionais' do Governo Federei, finonciedoe com recireos 	 Tescuto49) 	Necioned, que i,cim a cketribuiçao da Luta em PO em qualquer de ok.lea. ~dados quanto ao teor cle çorous,

elaborado de acordo cum os requIsítos ~imos eatibekscIdosaol ReWlamento Técnico de tdenadade e
01•16~ eaPodf/CO e ~nadam ou não da vitaminem e sela ~enes, de 003n20 COM sapectficao5as próprtaados peocetaZt$ da LiCits1010 Piábee, ementa poderão adotirtr este Produto a partir do mataria-pnme lácteo do
c:0nm exclusivamente mciontd.

Parti/grafo Único. O Le‘m em Po ;Magra! ter fornecido e ~em Programas Inettucionaix. alem de
"n3ef ft ~kl laPac~ de au ReakeMIN110 Tknioo. deverá aprasenter teor mini= de Proteína Total

4.0 	( N 6.38) da 2két100“viarat.cince gramma per cem' Grames), debernonodo de acordo core metodologia oficiei
do Minlatirlo da 41/42t45.alurlier OdAtatztedrnento.
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	 especificados nos ode 1 % a 2', a aPrecentaçÃo de Laudo de Analises Laboratoriais emitido peio Orplbo c.ompetente
do Miniaterio da Aorloutture e elo Abastecimento ou por slk orndAnclado, ate-.V.ari02 ittendimerrto MI e-specincações

jia)	
1'5.. ccetida* neste instruçáo Nonnetiya. Aa daterminarget analíticas que nho sillo realizadas naz referidas

instkulOoes incites ou cradenciaxibte podesho ser eolicitiodearpeies amorosas e °taras InstlUçõesi, mediant e previa

•ãS3	 i °Omita e enuencte do MA.

4"itflâ	 ; M. 4° A Secretaria de Defesa Agropecuária, atrairás do Departamento da Inspecho de Produto* de
.	 : 01100M Animei, batxera InstruçOes Norrnalivea yiserxio estabelecer mértodos pena controle de procucho de origem

À20	 •,' nacional de leite em pó e cio outros ~Nados ter-a-os que posmem 'rir a arteigrax a utio~ ou a forindlerrba das

idião
;', pmetutes aspeotficaçoi nal licitações prOrwrifdas piãos Pregamos Institui:Ione" toem corna estes ?der eoe

F----	
'É Preparado* rnaricionados no art. 2° , os reqtártoe mínima dm Identidade e qualidade rorrzrociotogc.a
. ae1Deorftoeckils no Rogusornonto Técnico da Identideds e Qualidade de Lede som Pó Cá que trata a Portaria 389 1
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Art 311thaern§ticha ern tala Prop-sotax Irtatitu~s fcrnecimento de ~Joe 45 date de LaikMaP	 ent Pó. cot-dando cutnoe &Sidra de ryinem tÁr4~ Aba-lén Na "At "An.

Art Sen1 admttida ern tala Prop-antax Irtatitu~s fcrnecimento de ~Joe 45 date Laik
ta11 Pó. CatItInda CUM* 1e:ilidas de orS3stits láctea, desde que oriuidoe de produçalo excluti yameerte ruecic(iel,
uricionedosOU Mc de.viterninas • ii mineram c pu, ~a, da outras tsubstioncoe e eilmentidara..	 .

Parklraft) UtliCO. Ela"( Pwaradoe dawato apraaaraar em sua compoe.pflo um teor miram° deProteína ~não interior a 15 110i:4p ( quinze ~se POr Dern grainal);
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Decisão anunciada pelo
ministro dá Arku1ti ra.

visa eStitnular	 .
•produtor.rraciond .

VÁNIN CJ11= •

I)	 ia RASILIA — A partir',..	 .
3	 lã, de agora os programas •

sociais do governo só
5)	 utilizarão leite em pó nacio-

nal. O anúncio da medida, .
D	 que 'visa . garantir maior reit-

)	
da para os produtores ao mes-
rno.tempaque. estiroula o con-.., (ew

	

	 sumo de leite 'Cl:Cipó pelas ca-
madas sociais menosfavoreci-4	 das,•foi feito, ontem. pelo mi-
nistro da Agricultura e do
Abastecimento, Marcus Viní-

W1	 cilwPratioi de Moraes.•;.,	 • Durante a abertura oficial.
2	 da Expointer/99, em Esteio,.

•no Rio . Cirande do 'Sul, o mi- •••••ni.,..v	 nistro assinou instrução nor-
'3	 inativa determinando que os

programas institucionais do
e	 governo, financiados total ou

parcialmente com recursos
e	 do Tes.ouro Nacional, 56
e

	

	 usem leite em pó feito a par-.
tir de matéria-prima de ori-
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Leite impoilado é vetado em compra oficiar'
,.gem iiadontL. • ".. :

Pratirtide Moraes. explicou
que o produto,a ser compra-
do mediante licitação, preci-
sará atender. os requisitos mi-
nimns estabelecidos em-rego-
lamento técnico pelo Ministé;
rio da Agricultura. "Com is-
so estamos-estimulando o se-
tor a auitentnr a produção
brasileira de leite", destacou
Pratini de Moraes,
.' .0 ministro lembrou que es-
sa não t'..a única medida ado-
ada pelo governo em benefí-

cio dos produto- - • 	 •
res. Recente-. •	 • •	 •
mente foi- cria-	 : so ' •
do-o Programa	 . t-P • RA:
de Moderniza- . 	 •
ção do•Setor Lei- s. . • CONS.
teiro; que prevê
a liberação, em	 136 I

cinco anos; de..	 •.•.:
R$• 1 bilhão pe-	 • . AO
lo Banco Nacio-
nal de Desenvol-
vimento Económico e Social
(BNDES). para a 'compra de
equipamentos. Neste ano o fi-
nanciamento será de R$ 200
Milhões.

Para Pratini de Moraes tão

iniPbrianie 'quanto: lila. 'enti-.
var o alimento da •prodüção .
leiteira nacional é assegurar
o consumo de leite de boa
qualidade pela população as-
sistida nos programas gover-
namentais..

Segundo o ministro, a me-
ta , do governo é a de•garantir
peio menos dois copos diá-
rios de. leite para os partici-
pantes dos programas so-
ciais, conforme . recomenda-
ção da Organização Mundial
de Saúde.	 •

•• De acordo
com os dados

• • •	 do Ministério
_EIRUS	 da Agricultura

	

, •	 o consumo de
)N1£M	 leite por habi-

tante, no Brasil,
120S .	 é de 136 litros

por ano. Nos Es-
NO	 :	 todos Unidos.

consumo é de
• . . . 250 litros por
habitante/ano. "Se o consu-
mo brasileiro se igualasse ao
dos Estados Unidos, a deman-
da de leite aumentaria 106%
no mundo nacional", frisou
Pratini de Moraes.
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