


 

Projeto de Lei nº 23/2021 

 

 
EMENTA: “DISPÕE SOBRE A 

OBRIGATORIEDADE DE DIVULGAÇÃO 

DO CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR 

SERVIDA NAS ESCOLAS DA REDE 

MUNICIPAL DE ENSINO”. 

 
 

SENHORES VEREADORES 

 

APRESENTO À CONSIDERAÇÃO DA CASA O SEGUINTE: 

 

 Artigo 1º: Fica o Poder Público Municipal, por meio da Secretaria Municipal de 

Educação, obrigado a divulgar e publicar o cardápio da merenda escolar servida na rede municipal 

de ensino. 

 

Parágrafo Único: A divulgação prevista no caput deste artigo tem por objetivo 

consolidar os princípios da publicidade e transparência na administração pública, possibilitando 

aos pais, responsáveis e à toda comunidade escolar o acompanhamento do que está sendo servido 

aos alunos e a qualidade da merenda. 

 

 Artigo 2º: O cardápio da merenda escolar deverá ser divulgado da seguinte forma: 

 

 I        – em todas as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, através de 

afixação diária ou semanal em local visível na entrada da escola. 

 II       – na Secretaria Municipal de Educação, em local visível à população.  

 III      – no site da Prefeitura Municipal, em local reservado para este fim.  

 

 Artigo 3º: Eventualmente, caso ocorram alterações no cardápio, a Secretaria 

Municipal de Educação deverá dar publicidade às mudanças realizadas ao novo cardápio 

oferecido. 

 
 Artigo 4º: Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Jardinópolis, 12 de Novembro de 2021 

 
(assinado eletronicamente) 

Caio Eduardo Jardim Antonio 
Vereador  

Câmara Municipal de Jardinópolis 
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JUSTIFICATIVA 

 

 

  O presente projeto dispõe sobre a obrigatoriedade de 

divulgação do cardápio da merenda escolar servida nas escolas da rede municipal de 

ensino, a qual deverá ser feita através de afixação do cardápio de forma diária ou 

semanal em local visível na entrada ou no pátio da escola, assim como no site da 

Prefeitura Municipal, em local reservado para este fim.  

  O objetivo da matéria é consolidar os princípios da 

publicidade e transparência na administração pública, possibilitando aos pais e 

responsáveis o acompanhamento do que está sendo servido aos alunos e a qualidade 

da merenda. 

 Ressalto que mais uma vez que transparência e publicidade 

são práticas e preceitos fundamentais na administração.  

 Diante do exposto, é que apresento o presente projeto, 

contando com o apoio dos nobres pares para sua aprovação. 

Jardinópolis, 12 de Novembro de 2021 

 

 

 
(assinado eletronicamente) 

Caio Jardim 
Vereador  

Câmara Municipal de Jardinópolis 
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