CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVA
Palácio Vereador Euclides Modenezi
Avenida Vaticano, 1135 – Jardim Pilar – Itapeva – São Paulo – 18406-380
Secretaria Administrativa

REQUERIMENTO 0062/2021
Requeiro à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Sr. Prefeito que, junto à Sra
Eunice, DD Secretária da Educação, informações se a Educação Municipal está com a
quantidade exigida em lei de número de nutricionista, de acordo com o Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), por número de alunos conforme tabela em
anexo (resolução 465/2010).
JUSTIFICATIVA
As ações de alimentação e nutrição no PNAE abrangem a avaliação do estado nutricional dos
estudantes atendidos pelo PNAE; a identificação de indivíduos com necessidades nutricionais
específicas; a realização de ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade
escolar, articuladas com a coordenação pedagógica da escola; o planejamento e a
coordenação da aplicação do teste de aceitabilidade; a elaboração e implantação do Manual de
Boas Práticas de acordo com a realidade de cada unidade escolar; a interação com os
agricultores familiares e empreendedores familiares rurais de forma a conhecer a produção
local, inserindo estes produtos na alimentação escolar; o planejamento e acompanhamento dos
cardápios da alimentação escolar, entre outras. O nutricionista é um profissional essencial para
a adequada execução do PNAE. Compete ao nutricionista 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. O cardápio da alimentação
escolar é um instrumento que visa assegurar a 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 pedagógico, caracterizando uma importante ação de
educação alimentar e nutricional. Assim, o planejamento dos cardápios, bem como o
acompanhamento de sua execução, devem estar aliados para o alcance do objetivo do PNAE.
as cores, os sabores, a textura, a combinação de alimentos e as técnicas de preparo; Além
dessas recomendações, o PNAE, visando limitar a oferta e o consumo de alimentos
processados de baixo valor nutricional, ricos em açúcar, gordura e sal estabelece um limite
para aquisição de alimentos enlatados, embutidos, doces, alimentos compostos, preparações
semi prontas ou prontas para o consumo, ou alimentos concentrados. Proíbe, ainda, a
aquisição de bebidas com baixo valor nutricional. O Nutricionista na Educação é saúde e a
melhor qualidade de vida dos nossos alunos. Aguarda retorno, estando à inteira disposição.
Aproveita o ensejo para reiterar protestos da mais elevada estima e consideração.
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Palácio Vereador Euclides Modenezi, 11 de fevereiro de 2021.
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