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COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 

CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

Proposição: Projeto de Lei nº 032/2019. 

Autor (a): Deputado Marcos Garcia. 

Assunto: Determina a alimentação diferenciada para crianças e adolescentes 

portadores de intolerância à lactose, na merenda escolar, em instituições da 

Rede Estadual de Ensino. 

RELATÓRIO 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a nobre 

intenção parlamentar de determinar a alimentação diferenciada para crianças e 

adolescentes portadores de intolerância à lactose, na merenda escolar, em 

instituições da Rede Estadual de Ensino. 

A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 

07.02.2019 e lida no expediente da sessão ordinária do dia 11.02.2019, 

oportunidade em que recebeu despacho denegatório da Presidência, nos 

termos do artigo 23, inciso II, alínea “c”, combinado com o artigo 143, inciso 

VIII, do Regimento Interno, mediante o qual inadmitiu sua tramitação, por 

considerá-la manifestamente inconstitucional, por infringência ao artigo 63, 

parágrafo único, incisos III e VI da Constituição Estadual, que foi objeto de 

recurso do Autor. 

Prosseguindo sua tramitação regimental, uma vez deferido o referido 

recurso, a proposição recebeu parecer da Douta Comissão de Constituição e 

Justiça, Serviço Público e Redação pelo provimento do recurso interposto 

contra o despacho denegatório, nos termos do artigo 23, inciso II, alínea “c”, 

combinado com o artigo 143, § 1º, do Regimento Interno.  

Após o provimento do recurso pelo Plenário, com a aprovação do 

referido parecer, a matéria permaneceu em pauta, em discussão especial, 

durante três sessões ordinárias consecutivas, e, em seguida, foi novamente 

encaminhada a Douta Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 

Redação, onde recebeu parecer que concluiu por sua constitucionalidade, 

legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, com adoção de emendas.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100340035003300340039003A00540052004100, Documento assinado 
digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas 

Brasileira - ICP - Brasil.



 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
 

Projeto nº Página 

Carimbo / Rubrica 

 

2 

 

Seguindo sua tramitação regimental, a proposição recebeu 

pareceres favoráveis da Douta Comissão de Saúde e Saneamento, da Douta 

Comissão de Educação e da Douta Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, que, em todos os casos, concluem pela 

aprovação da matéria, com adoção das emendas aprovadas pela Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, bem como do Projeto de Lei 

nº 736/2019, em apenso, de autoria do Deputado Doutor Hércules, que trata 

de matéria correlata. 

Por derradeiro, a matéria veio a esta Douta Comissão de Finanças, 

Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas para exame 

de mérito e parecer, nos termos do artigo 42 do Regimento Interno. 

É o relatório. 

PARECER DO RELATOR 

Descrito o objeto da proposição, cumpre ressaltar que o parecer 

desta Douta Comissão se cinge a análise de mérito, quanto ao aspecto 

econômico e financeiro das proposições, que concorram diretamente para 

aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita pública, em 

conformidade com o artigo 42, incisos V e XIX, do Regimento Interno1, 

estando prejudicada qualquer análise sob o ponto de vista diverso, que 

compete, regimentalmente, as demais comissões permanentes. 

Assim, quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se que a 

proposição se afigura como de interesse público, pois não concorre 

diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita 

pública, a par do seu alcance social, entrementes, ao determinar a alimentação 

diferenciada para crianças e adolescentes portadores de intolerância à lactose, 

na merenda escolar, em instituições da Rede Estadual de Ensino, conforme 

alegado na justificativa apresentada pelo seu Autor, vazada nos seguintes 

termos: 

 
1 Art. 42. À Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas compete opinar sobre: (...) V - todas as proposições quanto ao aspecto financeiro, que 

concorram diretamente para aumentar ou diminuir a despesa, assim como a receita pública; 
(...) XIX - aspecto econômico ou financeiro de todas as proposições; 
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JUSTIFICATIVA: A intolerância à lactose é bastante comum 

e se traduz quando o corpo não possui a enzima que digere a 

proteína do leite. É preciso readaptar a dieta e mudar 

radicalmente os hábitos alimentares, caso contrário as 

indisposições estomacais podem permanecer para o resto da 

vida e levar a consequências mais graves. A intensidade da 

intolerância é muito variável. A sensação de desconforto e os 

efeitos serão sentidos de acordo com o grau de cada pessoa. 

Em casos mais leves, quem não aguenta ficar sem um copo 

de leite ou uma fatia de queijo pode tomar remédios que 

ajudam a metabolizar a lactose (uma espécie de lactase 

artificial) e que pode melhorar absorção do alimento. As 

pessoas que têm intolerância à lactose não produzem a 

enzima lactase em quantidade suficiente. A lactase é a 

enzima responsável pela digestão do principal açúcar do leite 

– a lactose. É até comum a ocorrência de uma intolerância 

transitória à lactose após diarreias infecciosas mais intensas, 

pois parte da capacidade de produção da enzima fica perdida 

pela mucosa que foi agredida por um agente infeccioso, viral 

ou bacteriano. Quando a lactose não é absorvida direito, uma 

série de reações acaba distendendo os intestinos e causando 

desconforto, gases, diarreia e às vezes vômito. São 

problemas incômodos e difíceis de conviver. Diante desse 

quadro o Estado deve se responsabilizar e cuidar da saúde 

das crianças e adolescentes que estudam nas escolas 

públicas, oferecendo uma alimentação adequada para 

aqueles que sofrem com essa patologia. Assim sendo, espero 

contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta 

importante proposição.” 

Diante do exposto, propõe-se aos Nobres Pares desta Douta 

Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada 

de Contas a aprovação da matéria, com a sugestão de adoção do seguinte: 
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PARECER Nº                  /2022 

A COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 

FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS é pela APROVAÇÃO 

do PROJETO DE LEI Nº 032/2019, de autoria do Deputado Marcos Garcia, 

que determina a alimentação diferenciada para crianças e adolescentes 

portadores de intolerância à lactose, na merenda escolar, em instituições da 

Rede Estadual de Ensino, com adoção das emendas aprovadas pela Comissão 

de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação, bem como do PROJETO 

DE LEI Nº 736/2019, em apenso, de autoria do Deputado Doutor Hércules, 

que trata de matéria correlata.  

 Sala das Comissões, em         de                     de 2022. 

______________________________________PRESIDENTE 

_________________________________________RELATOR 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 

_________________________________________MEMBRO 
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