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PROPOSIÇÃO: Projeto de Lei nº 32/2019. 
 
AUTOR: Senhor Deputado Estadual MARCOS GARCIA 
 
EMENTA: “Determina a alimentação diferenciada a crianças e adolescentes 
portadores de intolerância à lactose na merenda escolar em instituições da Rede 
Estadual de Ensino”. 
 
 
1 - RELATÓRIO 
 
Trata-se do Projeto de Lei nº 32/2019, de autoria do Deputado Estadual Marcos 
Garcia, que tem por finalidade determinar a alimentação diferenciada a crianças e 
adolescentes portadores de intolerância à lactose na merenda escolar em instituições 
da Rede Estadual de Ensino, nos seguintes termos: 
 

“Art. 1º As escolas da Rede Estadual de Ensino deverão oferecer alimentação 
diferenciada e adequada a criança e adolescentes portadores de intolerância à 
lactose. 
 
Art. 2º É de responsabilidade dos pais e responsáveis legais, informar à instituição 
escolar sobre a intolerância sofrida pela criança e/ou adolescente, inclusive 
comprovando mediante atestado médico. 
 
Art. 3° Será responsável a instituição escolar pela criação de cadastro interno com a 
finalidade de monitorar o quantitativo de alunos matriculados com a referida 
patologia. 
 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação". 

 
 
Em sua justificativa, o autor argumenta: 
 

“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.” 

 
 
A matéria foi protocolada no dia 07.02.2019. Lida no expediente da sessão ordinária 
do dia 11.02.2019, o Exmo. Sr. Presidente da Mesa Diretora proferiu despacho 
denegatório, com fulcro no art. 143, III e VIII do Regimento Interno da Casa 
(Resolução no. 2.700/2009), inadmitindo a tramitação da matéria, por entender, a 
priori, existir manifesta inconstitucionalidade na proposição, por afronta ao art. 63, 
parágrafo único, III e VI da CE/1989. 
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Em seguida, foi deferido o pedido de recurso à Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação, nos termos do art. 143, parágrafo único do Regimento 
Interno. 
 
Não consta, nos autos, até o presente momento, evidência de publicação da matéria 
no Diário do Poder Legislativo – DPL. Ressalta-se, porém, que a mesma não 
prescinde de publicação, nos termos do art. 149 do Regimento Interno da ALES 
(Resolução no. 2.700/2009). Não consta, ainda, estudo de técnica legislativa 
elaborado pela Diretoria de Redação. 
 
Já o Projeto de Lei no. 736/2019, de autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules, 
que dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar diferenciada para os alunos 
com diagnóstico de diabetes 1 e 2 e doença celíaca nas escolas da rede pública do 
Estado, foi protocolado em 05.09.2019. Em 11.09.2019, o Procurador Geral, em 
despacho à fl. 10 dos autos daquele processo, opinou no sentido da necessidade de 
promover a anexação do Projeto de Lei nº 736/2019 ao Projeto de Lei Nº 32/2019, 
obedecendo-se à tramitação da proposta mais antiga deste último, o que foi feito em 
01.10.2020. 
 
Após parecer técnico com opinamento convergente da Procuradoria, o Projeto 
recebeu novo encaminhamento para a Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, que em seu Parecer no. 290/2021, conforme ata às fls. 164/166 
dos autos, foi pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa, com a adoção de emendas aos Projetos de Lei. 
 
Seguindo seu tramite regular e regimental o PL também recebeu parecer favorável ao 
trâmite nas Comissões de Saúde e Saneamento e de Educação, vindo, de 
conseguinte, conclusos para esta Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 
e de Política sobre Drogas, sendo o ora subscritor o Relator. 
 
É o relatório. 
 
 
2 – PARECER DO RELATOR 
 
Consoante determina o Regimento Interno da ALES (Resolução nº. 2.700/2009), o 
presente parecer irá abordar as matérias atinentes e de competência da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e de Política sobre Drogas, nos termos do 
disposto no seu art. 54-A e incisos, resguardando às demais Comissões a sua 
competência regimentalmente estabelecida. 
 
Conforme exposto no relatório acima, o Projeto de Lei nº 32/2019, de autoria do 
Deputado Estadual Marcos Garcia, que tem por finalidade determinar a alimentação 
diferenciada a crianças e adolescentes portadores de intolerância à lactose na 
merenda escolar, nas instituições da Rede Estadual de Ensino.  
 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330035003100350035003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

Projeto de Lei nº 32/2019 
     
 

Página 

Carimbo/rubrica 

 

ALNS/2022 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 

ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE 

DROGAS 

 

Já o Projeto de Lei no. 736/2019, de autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules, 
apensado ao presente, dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar diferenciada 
para os alunos com diagnóstico de diabetes 1 e 2 e doença celíaca nas escolas da 
rede pública do Estado. 
 
Como se aduziu nas justificativas dos nobres autores, quando a lactose não é 
absorvida direito, uma série de reações acaba distendendo o intestino e causando 
desconforto, gases, diarreia e às vezes vômito. Já a doença celíaca é a intolerância 
permanente ao glúten, pois a sua presença no organismo causa uma resposta imune 
que destrói as paredes do intestino delgado. 
 
E quanto ao diabetes, sabemos que no tipo 1, o pâncreas não produz insulina 
suficiente à necessidade do corpo; já o tipo 2, o corpo não absorve a insulina de 
forma adequada, sendo que, por tais motivos, há necessidade de se estabelecer uma 
dieta correta às pessoas com tais problemas de saúde. 
 
Tais problemas causam grandes incômodos e são difíceis de lidar no cotidiano. 
 
Diante de tal 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 dessas patologias, de forma 
individualizada e humanizada. 
 
A aprovação destas normas vai evitar que diversas crianças e adolescentes passem 
pela situação de indisponibilidade de alimentação adequada às suas necessidades 
durante o período em que estão na escola. Registra-se que, em muitos casos, para 
muitas crianças a merenda escolar é uma das principais refeições do dia e, quiçá, a 
única. 
 
Assim, conclui-se que o Projeto de Lei nº 32/2019, de autoria do Deputado Estadual 
Marcos Garcia, e o Projeto de Lei no. 736/2019, de autoria do Deputado Estadual 
Doutor Hércules, devem ser aprovado no exame de mérito, com a adoção das 
emendas aprovadas na Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, o que nos leva a sugerir aos pronunciamentos antes havidos. 
 
Pelas razões acima expendidas, recomendamos aos nobres pares desta Comissão a 
adoção do seguinte: 
 
 
 

PARECER Nº ________/2022 
 
 
A COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA 
SOBRE DROGAS, de acordo com o previsto no art. 54-A e seus incisos, do 
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, é pela CONSTITUCIONALIDADE, 
LEGALIDADE, JURIDICIDADE E BOA TÉCNICA LEGISLATIVA do Projeto de Lei nº 
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32/2019, de autoria do Deputado Estadual Marcos Garcia, que determina a 
alimentação diferenciada para crianças e adolescentes portadores de intolerância à 
lactose na rede de Ensino Público Estadual, assim como em relação ao Projeto de Lei 
nº. 736/2019, de autoria do Deputado Estadual Doutor Hércules, que trata do 
fornecimento de merenda diferenciada às pessoas com diagnóstico da doença 
celíaca, hipertensão e diabetes dos tipos 1 e 2, com as emendas sugeridas pela 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação. 
 
 

Plenário Rui Barbosa, em         de                              de 2022. 
 
 

_______________________________ Presidente 
  
_______________________________ Relator 
  
_______________________________ Membro 
  
_______________________________ Membro 
  
_______________________________ Membro 
  
_______________________________ Membro 
  
_______________________________ Membro 
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