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Requer informações do Exmo. Senhor 

Prefeito Municipal a respeito da utilização 

dos recursos do PNAE – Programa Nacional 

de Alimentação Escolar em nosso município.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  
Considerando que nos termos da Lei nº. 11.947 de 16 de 

junho de 2009 que dispõe sobre o atendimento da alimentação escolar e do 

Programa Dinheiro Direto nas Escolas aos alunos da Educação Básica, os recursos 

financeiros do PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar – deverão ser 

utilizados pelos municípios exclusivamente na aquisição de gêneros alimentícios, 

sendo que no mínimo de 30% dos valores dos repasses deverão ser utilizados na 

aquisição de gêneros alimentícios diretamente da agricultura familiar rural ou de 

suas organizações, priorizando os assentamentos da reforma agrária, as 

comunidades tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.  

 

 

Considerando que, a distribuição e fornecimento de 

merenda escolar na Rede Municipal de Ensino de Taubaté foi terceirizada à 

Empresa S.H.A Comércio de Alimentos Ltda., sendo que a Lei veda a utilização de 

recursos provenientes do PNAE para este tipo de despesa.  

 

 

Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal, solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto 

segue: 
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I- Como vem sendo utilizado os recursos 

repassados pela FNDE ao PNAE em nosso município? 

 

II – Da parcela referente aos 30% mínimos para 

aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar Rural, quais 

produtos que estão sendo adquiridos com estes recursos? Quais são os 

produtores do nosso município que fornecem para o PNAE? 

 

III – Qual o somatório dos valores relativos às 

despesas pagas com o PNAE nos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 

até o último bimestre? Favor detalhar ano a ano.  

 

IV- Qual o total de recursos disponíveis no 

presente exercício em conta bancária do PNAE, considerando o somatório dos 

valores repassados no ano, de eventuais saldos de exercícios anteriores e de 

rendimento de aplicações no mercado financeiro? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 10 de agosto de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


