
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 002174/2021

Assegura aos estudantes de baixa renda,
devidamente matriculados na rede pública de
ensino do Estado de Pernambuco, o direito a
percepção de merenda escolar durante
períodos de férias e recesso escolar.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DECRETA:

     Art. 1º Fica assegurado aos estudantes de baixa renda, devidamente matriculados na rede
pública de ensino do Estado de Pernambuco, o direito a percepção de merenda escolar durante
períodos de férias e recesso escolar, como medida de segurança alimentar e combate à fome.

     § 1º Para os fins do disposto neste artigo, serão contemplados os estudantes inscritos no
Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal ou outro que venha a substituí-lo,
pertencentes às famílias de baixa renda, compreendendo-se:

     I - família: a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente
ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas
atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio.

     II - família de baixa renda: sem prejuízo do disposto no inciso I:

     a) aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou

     b) a que possua renda familiar mensal de até três salários mínimos;

     III - domicílio: o local que serve de moradia à família;

     IV - renda familiar per capita: razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos
na família; e

     V - renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros
da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas:

     a) Programa de Erradicação do Trabalho Infantil;



     b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano;

     c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados;

     d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem - Pró-Jovem;

     e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda
destinados à população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de
calamidade pública ou situação de emergência; e

     f) demais programas de transferência condicionada de renda implementados por Estados,
Distrito Federal ou Municípios.

     § 2º A critério da Administração Pública estadual, a merenda escolar poderá ser fornecida
através da doação direta de alimentos ou cestas básicas, bem como por meio do repasse de
valores monetários ou pelo uso de cartão ou vale alimentação.

     § 3º Quando do recebimento da merenda através do repasse de valores monetários, os
recursos só poderão ser utilizados para compra de alimentos, sob pena de perda do benefício.

     Art. 2º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas, se necessário.

     Art. 3º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas instituições públicas ensejará a
responsabilização administrativa de seus dirigentes, em conformidade com a legislação
aplicável.

     Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

     Apresentamos o presente Projeto de Lei, para deliberação desta Egrégia Assembleia
Legislativa, cuja competência legislativa encontra respaldo no art. 19, da Magna Carta do
Estado de Pernambuco, e no art. 194, I, do Regimento Interno desta Casa, uma vez que seu
conteúdo não esbarra no rol de matérias a qual a iniciativa é reservada privativamente ao
Governador do Estado.

     Cumpre salientar, desde já, que sob o aspecto financeiro e orçamentário, a execução
normativa desta iniciativa não implicará em aumento de despesas para o Poder Público, e nem
implicará na criação de atribuições para Secretarias de Estado, órgãos e entidades da
administração pública.

     Ademais, a proposição não viola os limites estabelecidos pela Constituição Federal, no que
tange a competência remanescente dos Estados-membros para legislar sobre matérias que não
foram incluídas nas competências enumeradas ou implícitas da União e dos Municípios, bem
como não incidam nas vedações constitucionais que balizam a atuação dos entes federados,
conforme previsto no §1º do art. 25 da Constituição Federal.

     No mérito, registramos:



     Nosso Projeto objetiva combater a fome e garantir a segurança alimentar de
aproximadamente 240 mil estudantes de baixa renda matriculados na rede pública estadual de
ensino.

     As férias escolares - quando muitas crianças deixam de ter o acesso diário à merenda -
intensificam a vulnerabilidade social de muitas famílias em todo o país. Embora variem em
conteúdo e qualidade, as merendas ocupam função importante no dia a dia de muitos alunos.
Para essas crianças, nos períodos sem aulas é que a fome, uma ameaça ao longo de todo ano,
se torna uma realidade a ser enfrentada pelas famílias de baixa renda, especialmente às
chefiadas por mulheres solteiras que não contam com o apoio do ex-companheiros.

     Embora não haja estudos nacionais que indiquem o tamanho da insegurança alimentar
durante o período de férias escolares, uma série de indicadores comprova a evolução da
pobreza no país e o modo como ela incide sobre as crianças.

     De acordo com a Fundação Abrinq, que fez cálculos a partir de dados do IBGE, 9 milhões
de brasileiros entre zero e 14 anos do Brasil vivem em situação de extrema pobreza (dados de
2019).

     O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde (Sisvan)
identificou, no ano de 2018, 207 mil crianças menores de cinco anos com desnutrição grave
no Brasil.

     A mais recente pesquisa de Segurança Alimentar do IBGE, de 2013, apontava que uma a
cada cinco famílias brasileiras tinha restrições alimentares ou preocupação com a
possibilidade de não ter dinheiro para pagar comida.

     Pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) em 2008,
aponta que um terço dos titulares do Bolsa Família declararam que a alimentação da família
piora durante as férias escolares.

     Vale lembrar que a renda mínima familiar estimada pelo Dieese (Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) para suprir, sem carências, as
necessidades com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer
e previdência dos quatro integrantes da casa, deveria ser de em R$ 4.214, 62, valor muito
superior ao do atual salário mínimo.

     Sendo assim, a merenda escolar se constitui como um importante instrumento de combate
a fome no Brasil, devendo ser estendida para os períodos de férias e recesso escolar, como
política pública de segurança alimentar.

     Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício de inconstitucionalidade ou
ilegalidade, estando presente o interesse público que motiva e legitima esse Projeto de Lei,
solicito o valoroso apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua
aprovação.

Sala das Reuniões, em 29 de Abril de 2021.
 
 

Delegada Gleide Ângelo



Deputada

 
Às 1ª, 3ª, 5ª, 9ª, 11ª comissões.


