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INDICAÇÃO N° 078/2020 

EMENTA: Indica à Senhora Prefeita Municipal que 
estude a possibilidade de realizar um planejamento 
visando à disponibilização da merenda escolar para 
retirada peio membro da família responsável por 
cada estudante da rede municipal de ensino, 
devidamente matriculado, durante o período de 
suspensão das aulas, a fim de garantir o pleno 
desenvolvimento físico e mental de nosso alunos. 

AUTOR: Vereador Márcio de Cássio Raymundo 

Com o avanço da proliferação do vírus Covid-19, que foi classificado pela 
Organização Mundial de Saúde como uma pandemia, medidas emergenciais e 
temporárias foram tomadas por nosso município por meio de decretos que seguiam as 
recomendações do Ministério da Saúde, determinando a suspensão das aulas, entre 
outras medidas de suma importância, a fim de mitigar os riscos de contaminação. 

Embora a suspensão das aulas tenha sido uma medida importante para 
proteger a saúde dos nossos estudantes e de suas famílias, evitando aglomerações, 
muitas crianças tema merenda escolar como principal fonte de alimentação, tão 
necessária para o completo desenvolvimento físico, mental e indispensável para 
proporcionar condições de aprendizagem. 

Diante do exposta, INDICO à Senhora Prefeita Municipal que estude a 
possibilidade de disponibilizar a merenda escolar para retirada pelo membro da família 
responsável pelo estudante, devidamente matriculado, de segunda à sexta-feira, 
durante o período de suspensão das aulas, a fim de garantir a alimentação básica para 
o pleno desenvolvimento física e mental de nossos alunos. 

Plenário "Luiz Gonzaga Thomaz" 

Potim, 31 de Março de 2020. 
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