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Requer a realização de Audiência Pública, no
dia 21108/2017 às 15:00 horas, com o objetivo
de debater sobre a "Educação Alimentar nas
Escolas",

o Parlamentar que subscreve, requer à Mesa Diretora, na forma regimental,
a realização de Audiência Pública no dia 2'1108/201'7 às 15:00 horas, no plenário da
Assembléia Legislativa, com o objetivo de debater sobre a "Educação Alimentar nas
Escolas". i

I
Plenário das deliberações, 07 de julho de 2017. I

I
I

JUSTIFICATIVA I
Nobres Parlamentares, I
O cardápio da alimentação escolar é um instrumento que visa assegurar a I

oferta de uma alimentação saudável e adequada, que garanta o atendimento das!
necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo e atue como um elemento I
pedagógico, caracterizando uma importante ação de educação alimentar e nutricional. I
Assim, o planejamento de cardápios, bem como o acompanhamento de sua exe
devem estar aliados para o alcance do objetivo do PNAE (Programa Na
Alimentação Escolar).
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Este Programa, conduzido pelo Ministério da Educação e Cultura (MEG),

garante o repasse de verbas federais para que os Estados e municípios forneçam
alimentação escolar (merenda) aos alunos matriculados na rede pública de ensino. I

A proposta do PNAE é suprir 1!5% das necessidades nutricionais diárias,
especialmente quanto aos valores de calorias e proteína, para atendimento ao escolar,
pré-escolar e alunos da creche.

a Programa tem como objetivo atender às necessidades nutricionais de
estudantes e à formação de hábitos alimentares saudáveis, durante sua permanência no
ambiente escolar, contribuindo para o seu crescimento, desenvolvimento, aprendizagem
e rendimento escolar.

a PNAE existente hoje, gerenciado pelos Municípios e Estados brasileiros, I
apresentam diversos níveis de centralização das atividades que levam à consecução dos
objetivos do Programa e pressupõem a realização de uma série de ações que permitem a
obtenção do produto final esperado, qual seja uma alimentação balanceada, especifica]
para a população-alvo a que se destina, com característica técnicas e prevendo um
componente educativo.

A atuação do nutricionista nesses programas é garantida "pela legislação
atual, colocando esse profissional único e exclusivamente como o responsável técnico I
(RT) junto ao governo federal, especialmente na elaboração de cardápios. a Conselho I -
Federal dos Nutricionistas (CFN) também garante essa atuação, por meio de resoluções
específicas dentre elas a Resolução CFN N° 380/20mj que dispõe sobre a definição das I
áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parámetros numéricos
de referência, por área de atuação, e dá outras providências. E a Resolução CFN nO
465/2010 que dispõe sobre as atribuições do nutricionista, estabele parámetros mínimos
de referência no âmbito do Programa de Alimentação Escolar (PAE) e dá outras
providências.

O nutricionista é um profissional essencial para a adequada exec
PNAE. Compete ao nutricionista responsável técnico (RT) assumir as ativi
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planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação de todas as ações de
alimentação e nutrição no âmbito da alimentação escolar.

É responsabilidade do Estado promover o direito humano à alimentação
adequada, incorporando às políticas públicas de nutrição o diálogo lntersetonal para sua
plena implernentação. As políticas públicas são fundamentais para a garantia do direito
humano à alimentação adequada, portanto, ° projeto, o planejamento, a implementaçâo e
a gestão dessas políticas devem se apoiar na busca da transformação do problema social
da desnutrição e obesidade.

A nutrição na escola tem a finalidade de proporcionar as crianças uma I
alimentação saudável sendo seu principal papel, pois é no ambiente escolar qUE)as
mesmas concretizam seus hábitos alimentares, porém no Brasil, verifica-se nas últimas
décadas um processo de transição nutricional, houve uma redução de prevalência da
desnutrição infantil e um aumento na prevalência de obesidade em crianças. Destacando
que o excesso de peso na infância predispõe a várias complicações de saúde, como:
problemas respiratórios, diabetes melito, hipertensão arterial, dislipidemias, elevando o I
risco de mortalidade na vida adulta. 1# I

Diante desses elementos que permeia toda a estrutura das políticas
públicas de saúde neste país e, especificamente, as de nutrição espera-se que, em um
futuro próximo, todas as escolas possam ter acesso a esse bem tão precioso para a partir
daí chegar ao bem-estar de toda população.

Diante da conjuntura que se apresenta e da necessidade de debater sobre o
assunto em busca de soluções práticas e legislativas, que se pede o apoio e o voto de I·

Vossas Excelências para aprovação desse Requerimento.
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