
 
 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

RELATÓRIO 

 

O Projeto de Lei nº 32/2019, de autoria do Deputado Marcos Garcia, que determina a 

alimentação diferenciada a crianças e adolescentes portadores de intolerância à lactose na 

merenda escolar em instituições da Rede Estadual de Ensino, foi lido na Sessão Ordinária do 

dia 11.2.2019, tendo recebido da Mesa Diretora despacho denegatório. O autor, nos termos do 

art. 143, parágrafo único, do Regimento Interno, recorreu à Comissão de Justiça para a 

tramitação da matéria, que acatou a solicitação. Ressalta-se que, nos termos do art. 149 do 

Regimento Interno, a matéria não prescinde de publicação. 

 

Durante sua tramitação ordinária o Projeto recebeu o Parecer nº 290/2021 da Comissão de 

Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação pela constitucionalidade, legalidade, 

juridicidade e boa técnica legislativa e pela aprovação, com adoção de emendas, o Parecer nº 

37/2021 da Comissão de Saúde e Saneamento, o Parecer nº 01/2022 da Comissão de 

Educação, o Parecer nº 02/2022 da Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e o 

Parecer nº 47/2022 da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 

Tomada de Contas, todos pela aprovação, com adoção das emendas apresentadas pela 

Comissão de Justiça. 

 

Por ter sido aprovado com emendas, o Projeto veio a esta Comissão para elaboração de sua 

Redação Final, na forma do art. 212 do Regimento Interno. 

 

Este é o Relatório. 

 

 

EMENDAS CONSTANTES NO PARECER DA COMISSÃO DE JUSTIÇA, 

CONFORME ACIMA RELATADO: 

 

EMENDA Nº 01/2019 

 

- Fica suprimido o art. 3º do Projeto de Lei nº 32/2019, renumerando-se o artigo seguinte. 

 

EMENDA Nº 02/2019 

 

- O art. 4º do Projeto de Lei nº 32/2019, que após emenda será renumerado para art. 3º, passa 

a ter a seguinte redação:  

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial. 

 

 

Com base no art. 215 do Regimento Interno e em atenção ao disposto na Lei Complementar 

Federal nº 95/1998, alterada pela Lei Complementar Federal nº 107/2001, e no Manual de 

Normas de Redação Legislativa da Ales, publicado no DPL de 27.11.2015, sugerimos à 

matéria aprovada as alterações abaixo destacadas. 

 

Dessa forma, sugerimos aos membros da Comissão a adoção do seguinte: 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

 

PARECER Nº            /2022 

 

A COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

é pela aprovação da redação final do Projeto de Lei nº 32/2019, de autoria do Deputado 

Marcos Garcia, na forma que segue: 

 

REDAÇÃO FINAL DO 

PROJETO DE LEI Nº 32/2019 

 

Determina a alimentação diferenciada e 

adequada a crianças e adolescentes 

portadores de intolerância à lactose na 

merenda escolar nas escolas da rede 

estadual de ensino. 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

DECRETA: 

 

 

Art. 1º As escolas da rede estadual de ensino deverão oferecer alimentação diferenciada e 

adequada a crianças e adolescentes portadores de intolerância à lactose na merenda 

escolar. 

 

Art. 2º É de responsabilidade dos pais e dos responsáveis legais informar à instituição 

escolar sobre a intolerância sofrida pela criança e/ou adolescente, inclusive comprovando 

mediante atestado médico. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias de sua publicação oficial. 

 

 

Palácio Domingos Martins, em          de                            de  2022. 

 

__________________________________ PRESIDENTE 

 

__________________________________ RELATOR 

 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

                                   __________________________________ 
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