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PROTOCOLO
1875/2021 dinaSenhor Presidente,

Com os nossos cordials cumprimentos, pelo presente, em 

atengao ao Requerimento n° 224/2021, de autoria do Nobre Vereador Cleber 

Candido da Silva e subscrito pelos demais pares, encaminhamos as informagoes 

prestadas pela Secretaria Municipal de Educagao, por meio de seu MEMORANDO 

n° 098/2.021- SME, copia anexa.

Sendo o que tinhamos a informar, aproveitamos o ensejo para 
externar nossos protestos de estima e consideragao.

X?
Atenciosamente, /

MACHADODANILO BARB
Prefeito Municipa

Excelentissimo Senhor
SAULO ANDERSON RODRIGUES
Presidente da Camara do Municipio de
CAJAMAR - SP
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PABX: 011 4446-7699



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAQAO 

GABINETE DO SECRETARY

Cajamar,16 de junho de 2021.

MEMORANDO n° 098/2.021 - SME

A Secretaria Municipal de Governo - SMG
Departamento Tecnico Legislative
At. Sra Luciana Maria Coelho de Jesus Stella

Referente: Requerimento C.M.C. n° 224/2021

Prezada

Em atengao ao Memorando n° 1.523/2021 DTL - SMG, que 

encaminha o Requerimento CMC n° 224/2021, atraves do qual o nobre Vereador 

Cleber Candido Machado requer da Administragao Municipal estudos quanto a 

“possibilidade de fornecer nas escolas municipals alimentagao diferenciada 

criangas com intolerancia a lactose e criangas portadoras de diabetes”, ratifico e 

encaminho manifestagao do Departamento competente, anexa.

para

Sem mais para o momento, renovamos nossos protestos de
elevada estima e consideragao.

Atenciosamente,

d;
Prw Jaqueline Pinto Ferreira 

Secretaria Adjunta de Educagao
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Cajamar, 15 de junho de 2021.

MEMORANDO 036/2021 - SME/DNE.

A Secretaria Municipal de Educa^ao.

A/C:

REGIS LUIZ LIMA DE SOUZA

Secretario Municipal de Educagao

Assunto: Justificativa Requerimento N9224/2021-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Em conformidade com a lei federal n° 12.982 de 28 de maio de 2014, a qual assegura que deve ser

elaborado cardapio especial para os(as) alunos(as) que necessitam de atencao nutricional individualizada e 

diferenciada em virtude de estado ou de condi9ao de saude especffica, em toda a rede de ensino municipal

da cidade de Cajamar e executado o'-trabalho de ateridimento a alimentafao escolar diferenciada de todos(as) 

°s(as) alunos(as) que apresentem qualquer eondifao de sauce, a qua! ajustes dieteticos sao parte do piano 
terapeutico. <?»•

A alimenta9ao escolar e direito de todo (a) estudante e deve garantir a seguran9a alimentar e 

nutricional dos (as) alunos (as) de forma igualitaria, respeitando as diferen9as biologicas e as necessidades 

especificas. Para este atendimento e necessario um conjunto de 39068 articuladas entre diversos setores, 

visando garantir que:a refei9ao chegue as maos destes alunos com seguran9a. A primeira estrategia parte 

do nutricionista, que devb estimular a identifica9ao de alunos (as) com necessidades nutricionais especificas 

para que recebam a orienta9ao e atendimento adequado na escola, em conformidade com a Resolu9ao CFN 

n° 465/2010. Outras a9oes que integram esse processo vao desde o papel essencial do diretor no contato 

frequente com pais e cuidadores ate o prepare da refei9ao diferenciada na escola pelo manipulador de 

alimentos, passando pela aquis^ao, de maneira agil, dos alimentos que nao constam na pauta geral de 

compras.

E importante refoi^ar que, mesmo sendo uma refe^ao diferenciada, ela continuara a ser pautada 

uma alimenta9ao saudavel e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros e que 

respeitem os habitos regionais, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento dos alunos.

Em virtude da pandemia de COVID-19, durante a suspensao das aulas presenciais pelo periodo que 

se prolongar e em atendimento ao previsto na lei n° 1.816 de 27 de mar90 2.020, a qual determina o

em
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fornecimento de cesta de alimentos para os(as) alunos(as) em situai^ao de vulnerabilidade social e a lei n° 

12.982 de 28 de maio de 2014, todos(as) os(as) alunos(as) com necessidades alimentares especiais sao 

atendidos pelo fornecimento dos generos alimentlcios e produtos adequados para suprir suas necessidades 

alimentares espedficas.

O direito ao atendimento de alimenta9ao escolar diferenciada e garantido pela apresentafao de 

laudo medico atualizado, contendo informatpdes sobre o diagnostico de saude e o tipo de restri9ao alimentar 

da crian9a. A fim de iniciar o atendimento de alimenta9ao escolar diferenciada, e necessario que os 

responsaveis pelo (a) aluno (a) procurem a dire9ao da unidade escolar para que seja realizado o acolhimento 

e orienta9ao sobre os procedimentos necessarios para iniciar o atendimento.

Estamos a disposigao para outros esclarecimentos se necessario e subscrevemo-nos

onsecafcJBsfei
Escolar3ivisao de N

■ ■Nutricionista R'POiN'SrB77sk

' »LI DANE RODRIGUES DA COSTA :
Gestora Admioistfatiw) Educacional
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Estado de Sao Paulo

GABINETE DO VEREADOR
CAMARA MUNICIPAL DE CAJAMA
APRpVADO em discussao e vota^ao uni

sessao \ /Aiki'IW’UJX'.

e 0 (
0^ / 0 <p /20.j

REQUERIMENTO N° 224 / 2021 najJ
) votes favoravc 

_) votos contrirl
com

Senhor Presidente, em

Saulo Andofson^odrigues
Senhores Vereadores PreSQei

Requeiro dentro das normas regimentals desta Casa de Leis 
deliberagao do plenario para que o Exmo. Prefeito Danilo Barbosa I 
informe a esta Casa de Leis, estude junto aos orgaos competentes da 
municipalidade, a possibilidade de fornecer nas escolas municipals alimentagao 
diferenciada para criangas com intolerancia a lactose e criangas portadoras de 
diabete.

e apos 
achado

JUSTIFICATIVA

Justifico o presente Requerimento, tendo em vista que recebemos 
diversos pedidos dos pais dos alunos que necessitam de alimentagoes 
especiais para que seja implantado dentro das escolas de Cajamar.

Plenario Ver. Waldomiro dos Santos, 31 de maio de 2.021.

rJ i
CLEB 2ANDIDO SILVA 

ereador
departamento t£cnicc 

legislativo
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