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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Institui o Programa “Merenda em Casa” no âmbito do Município de
Carazinho

Art. 1º Fica autorizado o Executivo Municipal a promover a implantação do Programa “Merenda em
Casa”, destinado a auxiliar as famílias dos alunos da educação infantil e ensino fundamental da
rede pública municipal de ensino que não apresentam condições de custear as necessidades
básicas dos menores com a renda do respectivo grupo familiar, no período de suspensão das
atividades escolares presenciais devido ao estado de calamidade pública municipal decorrente da
pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Parágrafo único. Considera-se incapaz de custear as necessidades básicas dos menores o grupo
familiar com renda mensal igual ou inferior a 1,5 (um e meio) salário-mínimo no total ou a meio
salário-mínimo per capta.

Art. 2º O auxílio a que se refere o artigo anterior poderá ser entregue ao representante legal do
aluno por meio do fornecimento direto de cesta básica de alimentos ou de crédito liberado no
“cartão-merenda”.

Parágrafo único. O cartão-merenda a que se refere o caput poderá ser entregue de forma material
ou virtual, constituindo-se de crédito para a aquisição pela família dos alunos de gêneros
alimentícios, no valor equivalente a uma cesta básica de alimentos, em mercados locais.

Art. 3º Para a operacionalização do Programa “Merenda em Casa”, fica autorizado o Poder
Executivo a celebrar parcerias com outros entes e entidades públicas ou privadas, inclusive para a
inserção, como beneficiárias, das famílias dos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio da rede
pública estadual de ensino.

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias
ou de créditos extraordinários abertos para o enfrentamento do estado de calamidade pública
municipal decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS



Estamos diante de um estado de calamidade pública, vivendo o período de maior angústia, tensão
e efetivo risco à saúde e à vida dos carazinhenses, ao longo de todo este século, devido à
pandemia do Coronavírus (Covid-19).
A fácil e rápida proliferação do vírus faz com que a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a
maior parte dos demais órgãos de saúde e governamentais indiquem o isolamento social como a
melhor forma de enfrentar o Covid-19.
A efetivação do isolamento ou, ao menos, da restrição social importa, obviamente, na perda de
produtividade e geração de renda, o que tem impactado significativamente a capacidade financeira
de muitas famílias de arcarem com as despesas básicas de subsistência.
Além disso, a suspensão das atividades escolares presenciais retira dos alunos a possibilidade de
ter acesso à merenda escolar, que, para muitos, acabava sendo a única alimentação de sustância
do dia.
Assim, o presente Projeto de Lei tem o objetivo de instituir o Programa “Merenda em Casa”, com o
fim de proporcionar a condição de as famílias incapazes de arcar com o custo da alimentação e
demais despesas básicas dos seus membros a terem acesso a uma cesta básica mensal ou a um
crédito equivalente durante o período de suspensão das atividades escolares em decorrência do
Covid-19.
Trata-se medida compensatória à impossibilidade temporária de crianças e adolescentes terem
acesso à merenda escolar, que auxilia no combate a um dos grandes males sociais, tão presente
em Carazinho, que é a fome!
Dada a importância e urgência do objetivo social do Projeto, requeremos apoio dos pares para a
sua célere aprovação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03 de abril de 2020.
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