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PROJETO DE LEI       /2019 

 

“DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO DO 

CARDÁPIO DE MERENDA ESCOLAR OFERECIDA AOS 

ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO.” 

 

Art. 1º Fica estabelecida a obrigatoriedade de divulgação do cardápio de merenda escolar 

oferecida pela SEDU - Secretaria Estadual de Educação aos alunos da rede estadual de 

ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

Art. 2º O Cardápio da Merenda escolar deverá ser afixado: 

I - em todas as Unidades Escolares da Rede Estadual de Ensino, por meio de cartazes, em 

local de fácil acesso de toda a comunidade escolar; e 

II -  no Refeitório das Unidades Escolares; bem como no site eletrônico da Secretaria 

Estadual de Educação. 

Art. 3° A publicação de que trata essa Lei deverá ocorrer com no mínimo 15 (quinze) dias 

de antecedência do dia em que as refeições forem efetivamente servidas, contendo o 

cardápio com as especificações das refeições fornecidas de acordo com a faixa etária e 

necessidades específicas de cada indivíduo e o nome do nutricionista ou nutrólogo 

responsáveis pela sua elaboração, conforme determinado pelo Art. 11 e Art. 12 da Lei 

Federal 11.947/2009. 

Parágrafo único - Eventuais mudanças no cardápio deverão ser divulgadas com no mínimo 

48 (quarenta e oito) horas de antecedência. 

Art. 4º Em caso de descumprimento da presente Lei, deverá ser instaurado processo 

administrativo para apuração de responsabilidade, nos termos do Título X, da Lei 

Complementar Estadual n.º 46/94. 

Art. 5º Esta lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação. 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 
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Sala das Sessões,   de               de 2019. 
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É sabido que em 1955 foi implantado o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 

que tem como objetivo garantir a merenda escolar aos alunos na educação básica 

matriculados em escolas públicas e beneficentes. O PNAE é gerenciado pelo Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), tendo sido ampliado e melhorado com 

o advento da Lei Federal nº 11.947 de 16 de junho de 2009, incluindo a alimentação como 

um direito do aluno e um dever do Estado. 

Também, como se observa do Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 54 é 

corroborado o dever do Estado de assegurar à criança e ao adolescente total gratuidade a 

vários serviços escolares dentre eles a alimentação de qualidade, que segundo o Conselho 

Federal de Nutricionistas a implantação da merenda nas escolas tem como objetivo atender 

às necessidades nutricionais do educando durante sua permanência em sala de aula, 

contribuindo para seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e rendimento escolar, 

bem como promover a formação de hábitos alimentares saudáveis. 

Se entende que não é só direito como dever do Estado prestar serviço alimentar de 

qualidade, atendendo às peculiaridades de cada faixa etária dos Estudantes da rede 

Pública Estadual de ensino, bem como o dever de informar a População o que os filhos 

estão consumindo nas escolas, como estão sendo gastos os recursos provenientes de 

impostos pagos pelos contribuintes, bem como a qualidade do cardápio oferecido. 

O princípio da publicidade é um dos alicerces da própria democracia, permitindo que a 

fiscalização dos serviços públicos seja feito para o povo e pelo povo, como uma das chaves 

do Direito Público brasileiro e se relaciona com os princípios estruturantes do Estado. A 

publicidade configura uma dimensão da cidadania, pois permite o controle social do Poder 

Público pelos cidadãos. 

Apesar da possibilidade de extrair da Constituição uma conformação ambiciosa do princípio 

da publicidade, a prática brasileira está longe de preencher as suas exigências, com ofensa 

cotidiana também aos demais princípios constitucionais. 

Outrossim, é sabido que a merenda escolar, tema tão importante para a sociedade,  não 

pode ser sucateada, ou servida de forma ineficiente dada a sua relevância. 

Em maio de 2011 uma reportagem do telejornal Fantástico gerou polêmica na sociedade 

brasileira, após denúncias a equipe do jornal visitou mais de 50 (cinquenta) escolas públicas 

estaduais e municipais de cinco estados. 

Em João Pessoa, por exemplo, a quantidade de comida que poderia ser servida a cem 

alunos foi jogada no lixo, também se constatou que muitos cardápios das escolas de João 

Pessoa não atendiam às necessidades de calorias e de alguns nutrientes. 

Em Natal, por falta de merenda, os alunos de uma escola estudavam duas horas por dia. A 

pouca comida encontrada estava vencida, “Nos sentimos obrigados a diminuir o horário 
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pelo fato de muitos passarem mal, com dor no estômago e até mesmo desmaiar”, explicou 

a coordenadora pedagógica da escola, Elaine Medeiros, porém pouco tempo depois a 

prefeitura convocou a imprensa para se explicar: “ Hoje eu tenho a ousadia de dizer que 

não falta merenda nas escolas de Natal”, garantiu o secretário de Educação de Natal, 

Walter Fonseca. 

A importância da merenda escolar está comprovada em estudos e pesquisas. Um trabalho 

da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), publicado em 2003, revela que, para 

50% dos alunos da região Nordeste, a merenda escolar é considerada a principal refeição 

do dia. Na região Norte, esse índice sobe para 56%. 

No Espírito Santo, a CBN/Gazeta online divulgou amplamente em fevereiro do corrente, 

fatos que inclusive investigados pela Polícia Civil de merenda vencida. Entre outras falhas 

apontadas está a divergência entre a especificação, tipo e quantidade de refeições servidas 

e a lançada no Sistema de Alimentação Escolar. 

Logo, até como ferramenta de fiscalização pela População e em cumprimento ao corolário 

constitucional da publicidade, se entende a necessidade de publicação do cardápio 

formulado nas escolas do Estado do Espírito Santo com as especificações das refeições 

que são oferecidas aos nossos filhos. 

Ante todo o exposto, é que, nestes termos, contamos com o apoio dos nobres pares para a 

aprovação do presente projeto de lei.  
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