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Requer à Secretaria de Estado da Educação
de Rondônla - SEDUC, informações sobre a
quantidade de nutriclonlstas no quadro do
Estado, bem como se existência de I
planejamento de ampliação deste quadro com
a chamada de aprovados no último concurso.

o Parlamentar que abaixo subscreve, requer à Secretaria de Estado da
Educação de Rondônia - SEDUC, nos termos do Art. 29, XViII e XXXVI clc Art. 46 e ele I

Art. 31, § 30 da Constituição Estadual e Art. 67, 11 clc Art. 146, IX ele Art. 172 e clc Art.
179 do Regimento Interno, informações sobre a quantidade de nutricionistas do quadro
Estadual, bem como se há planejamento de ampliação deste quadro com a chamada de
aprovados no concurso, conforme:

1) Informações quantidade de nutricionistas no quadro do Estado;
2) Existência de planejamento de ampliação do quadro com a chamada

de aprovados do último concurso.

É público e notório qLH~ o Estado necessita desses profissionais nas
escolas, pois seu efetivo é diminuto diante das inúmeras atribuições, responsabilidades e
atividades em geral.

Conforme o último concurso público realizado para a Secretaria de Estado
da Educação - SEDUC/RO, regido pelo edital n.237/GCP/SEGEP, de 22 de setembro de
2016, homologado através do edital n.010IGCP/SEGEP, de 13 de janeiro de 20'17,
publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n.12, de 18 de janeiro de 2017, r
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conforme a necessidade estabelecida na legislação.
importante salientar, que com a ampliação desses profissionais P'

no Estado nas escolas, contribui para a adequada execução do Programa N'
Alimentação Escolar (PNAE). O nutncionista é um orofissional essenci I p .
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execução deste programa. Compete a este em ser responsável técnico (RT) assumir as
atividades de planejamento, coordenação, direção, supervisão e avaliação de todas as
ações de alimentação e nutrição no âmbito da alimentação escolar.

Há uma grande necessidade do profissional nutricionista nas escolas para I
atender as atividades para desempenhar no Programa Nacional de Alimentação Escolar
(PNAE). Dessa forma, seu papel é extremamente abrangente, pois deve atuar em vários
níveis da gestão desse programa, que 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.

Importante mencionar que a informação é necessária para a quantidade de
nutriclonistas necessários para atender ao Programa de Alimentação Escolar (PNAE),
obedecendo aos parámetros numéricos mínimos de referência, segundo o Capítulo 11,Art.
10 da RESOLUÇÃO DO CFN DE N° 465, de 23 de agosto de 2010, que dispõe sobre as
atribuições do nutricionista, trata da responsabilidade técnica e do quadro técnico de
nutricionistas que deverão atuar no PNAE, por entidade executora, parsa a educação
básica.

A atuação do nutricionista nesses programas é garantida pela legislação
atual, colocando esse profissional único e exclusivamente como o responsável técnico
(RT) junto ao governo federal, especialmente na elaboração de cardápios. O Conselho
Federal dos Nutricionistas (CFN) também garante essa atuação, por meio de resoluções
específicas dentre elas a Resolução CFN N° 380/2005 que dispõe sobre a definição das
áreas de atuação do nutricionista e suas atribuições, estabelece parârnetros numéricos
de referência, por área de atuação, e dá outras providências. I

O PNAE existente, hoje, gerenciado pelos Municípios e Estados brasileiros, I
apresentam diversos níveis de centralização das atividades que levam à consecução dos i

objetivos do Programa e pressupõem a realização de uma série de ações que per
obtenção do produto final esperado, qual seja urna alimentação balanceada,
para a população-alvo a que se destina, com característica técnic e pre
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componente educativo. I
Cumpre-nos informar que implica em crime de responsabilidade a recusa ou I

não atendimento no prazo de dez dias, bem como a prestação de informações falsas,
conforme Art. 31, § 3° da Constituição do Estado de Rondônia.

Diante disso, solicito apoio dos nobres pares para aprovar o requerimento.

Plenário das deliberações, 07 de julho de 2(),17.
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