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Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  ofertar
diariamente lanche antes do início das aulas,
para os  alunos matriculados em toda a  rede
estadual de ensino em Mato Grosso.

        A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o Art.
42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica obrigado o Poder Público a ofertar diariamente um lanche antes do início das aulas, para os
alunos matriculados em toda a rede estadual de ensino em Mato Grosso.

Parágrafo único. O lanche deve ser ofertado 30 (trinta) minutos antes do início das aulas nos turnos
matutino, vespertino e noturno e devem ser contemplados todos os alunos da educação básica (Infantil,
Fundamental, Médio e Ensino de Jovens e Adultos - EJA).

Art. 2º Esta Lei será regulamentada na forma em que dispõe a Emenda Constitucional Estadual n° 19, de 11
de dezembro de 2001.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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JUSTIFICATIVA

 Sabe-se que uma boa alimentação contribui para o crescimento, a aprendizagem, o rendimento escolar dos
estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis.

 Sabe-se também que, infelizmente, muitos alunos da rede pública de ensino se alimentam de forma precária
em suas casas e esperam uma boa alimentação das escolas que frequentam.

 Sabe-se que muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos saem de suas casas pela manhã sem ao
menos tomarem um copo de leite, e aguardam até a metade do período matutino para o desjejum.

 Sabe-se que muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos mal almoçam em suas casas e deverão
aguardar até a metade do período vespertino para tomarem um lanche e saciarem suas fomes.

 Sabe-se que muitas crianças, adolescentes, jovens e adultos não jantam ou lancham no início da noite e
deverão aguardar até a metade de seu turno de ensino para fazerem, talvez, a única refeição do dia.

 Pensando em diminuir a deficiência alimentar dos estudantes do Estado de Mato Grosso, pensando em
garantir uma alimentação de qualidade e pensando que se os alunos estiverem bem alimentados renderão
muito mais em salas de aulas é que propomos esse projeto.

 Pelo exposto, temos a certeza que os nobres pares irão aprovar essa propositura, garantindo alimentação
de qualidade e bons resultados aos alunos da rede pública de ensino do Estado de Mato Grosso.
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