
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE PERNAMBUCO 

INDICAÇÃO Nº 003601/2020 

Indicamos à Mesa, ouvido o Plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja 
enviado um veemente apelo ao Exmo. Senhor Paulo Henrique Saraiva Câmara, Governador 
de Pernambuco, ao Exmo. Senhor Frederico Amâncio, Secretário de Educação e Esportes, e 
ao Exmo. Senhor José Patriota, Presidente da AMUPE, no sentido de que sejam tomadas 
medidas que garantam o fornecimento de merenda escolar aos alunos das redes públicas do 
Estado e dos Municípios de Pernambuco. 

Da decisão desta Casa, e do inteiro teor desta proposição, dê-se conhecimento 

Exmo. Sr. Paulo Henrique Saraiva Câmara, Governador de Pernambuco; Exmo. Senhor 
Frederico Amâncio, Secretário de Educação e Esportes; Exmo. Senhor José Patriota, 
Presidente da AMUPE. 

Justificativa 

As diversas medidas que vêm sendo adotadas para o controle da pandemia da Covid-19 têm 
atingido diretamente a rotina da população, inclusive dos estudantes, nos diferentes níveis de 
ensino, tanto na rede pública quanto privada. Nesse contexto, a suspensão das aulas fez com 
que os alunos da rede pública, do Estado e dos municípios, deixassem de ter acesso a uma 
alimentação de qualidade, oferecida como merenda nas escolas, sendo importante ressaltar 
que, para muitos desses alunos, essa era a única alimentação garantida ao dia. Diversos 
municípios do Estado já se manifestaram assegurando o fornecimento de kits de merenda 
escolar, garantindo a manutenção desse benefício aos alunos. Entretanto, com o agravamento 
da situação de pandemia e a adoção da suspensão das aulas em todo o Estado, essa 
preocupação tem se intensificado, sobretudo para os estudantes que moram em zonas rurais. 
Diante disso, é importante que todos os municípios garantam a disponibilização de kits de 
merenda aos alunos, evitando a ocorrência de situações de subnutrição, o que agrava ainda 
mais o risco aos agravos de saúde nessa população. Assim, solicito dos meus ilustres pares a 
aprovação da presente Indicação. 

Sala das reuniões, em 24 de Março de 2020. 

DORIEL BARROS
Deputado


