
 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

Câmara Municipal de Formigueiro 

 
 
  Lei nº 1652, de 17 de agosto de 2010. 

 

 
“INSTITUI O DIA MUNICIPAL 
DA SERVENTE DE ESCOLA E 
OU SERVIÇAL” 

 

João Vicente Dellinghausen, vice Presidente da Câmara 
Municipal de Formigueiro, faz saber em cumprimento ao disposto na Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e 
promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica Instituído o dia Municipal “DA SERVENTE DE 

ESCOLA E OU SERVIÇAL” o dia 31 do mês de agosto.   

 

Art. 2º- Esta lei será regulamentada por decreto no que 

couber. 

                  Art. 3º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 
 
                             GABINETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO, 

        
    Em 17 de agosto de 2010. 

                                     
                                    
 
                    

        João Vicente Dellinghausen 
                                               Vice Presidente  
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REFERENTE AO PROJETO DE LEI N.º 65/09 

 
 

 

J U S T I F I C A T I V A 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) tem como 

principais objetivos: suprir parcialmente as necessidades nutricionais das crianças 

de nossas escolas e contribuir para a redução dos índices de evasão; formação de 

bons hábitos alimentares e desenvolvimento da economia local.  

Quanto à promoção de hábitos alimentares saudáveis, destaca-se o 

trabalho das serventes e ou seviçais, profissionais envolvidas diretamente no 

preparo e distribuição da alimentação escolar. 

Essas profissionais, juntamente com o nutricionista, têm, sob sua 

responsabilidade, a tarefa de compreender todo o processo de produção da refeição 

e o caráter social do Programa de Alimentação Escolar, o que vai conferir sentido 

aos seus trabalhos. No entanto, na confecção diária das refeições, a falta de um 

nutricionista faz com que as serventes e ou serviçais decidam, muitas vezes, os 

tipos de alimentos e a sua forma de preparo.  

O trabalho das serventes e ou serviçais, ao longo da história do PNAE, 

vem sofrendo transformações, tornando-se cada vez mais complexo, passando da 

confecção de uma refeição com produtos industrializados e biscoitos para a oferta 

de uma refeição completa composta por produtos in natura. Com isso, a pressão e o 

desgaste físico decorrentes do desenvolvimento de atividades demarcadas pelo 

tempo fazem com que as mesmas desempenhem várias tarefas ao mesmo tempo.  

 As serventes e ou serviçais desenvolvem uma forte relação de afeto com 

as crianças, desempenhando um papel de cuidadora que extrapola uma função 

específica de preparo e distribuição de alimentos. Essa relação de afeto é 

potencializada pelo fato de os beneficiários da alimentação escolar serem crianças 

que têm, nessa alimentação, um suporte para satisfação das suas necessidades 

alimentares. 
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Reafirma-se a importância das serventes e ou serviçais (merendeiras) no 

contexto da alimentação escolar. Estas, pela proximidade e conhecimento acerca 

das preferências dos alunos, são atores fundamentais para o trabalho de utilização 

da alimentação escolar como espaço permanente de aprendizado. Neste sentido, 

os resultados apontam para a necessidade de um olhar mais atento para as  

potencialidades deste profissional e revelam a necessidade de maior suporte 

técnico e psicológico no seu processo de trabalho. 

 Por tudo isto é justo que se institua em nível de município o Dia da 

servente e ou serviçal de Escola, que desempenha importantes funções como 

realização da merenda e higienização do ambiente escolar, sendo assim, o 

reconhecimento é fundamentalmente importante para o sucesso pessoal e 

profissional de qualquer pessoa. Sugere-se que este dia seja comemorado em cada 

comunidade escolar. 

Temos que agradecer e reconhecer as pessoas que nos auxiliam e nos 

ajudam a obter o que queremos. Ninguém vence sozinho.  

 

 

 

 

 

Gilse Teresinha Costa Gressler 

                                                                                      Bancada PP 

 


