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JUSTIFICATIVA - PDL 0018/2017 
A presente propositura tem o intuito de sustar os efeitos do decreto de n° 57.362 de 17 

de março de 2017, que confere nova normatização ao Programa Leve Leite, excluindo mais de 
690 mil beneficiados. 

A nova normatização exclui crianças e adolescentes com idade acima de 6 (seis) anos 
e reduz a quantidade de leite oferecida aos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. 

Tal medida ignora a realidade da população do município, tendo em vista a situação 
vivida e o índice de desemprego atual, onde de acordo com o último levantamento do Dieese, a 
taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo ficou em 17,1% de janeiro de 2017. 

Famílias com alunos matriculados na rede municipal, porém com idade superior ao 
indicado no decreto aqui exposto, ainda que em situação de desemprego ou de extrema 
pobreza, deixarão de ter direito a receber o beneficio sendo necessário utilizar recursos 
próprios para manter alimentação equilibrada de seus filhos. 

Em virtude da redução na quantidade de leite oferecida, mesmo famílias que 
continuarão a ter direito ao benefício, terão de utilizar recursos próprios para complementar a 
alimentação, considerando que a quantidade diária recomendada de leite é superior ao que 
será fornecido pela prefeitura, em razão do novo decreto. 

É fundamental ressaltar sobre a relevância nutricional que tal alimento tem para o 
desenvolvimento não somente de crianças, mas também de adolescentes, uma vez que o leite 
é um alimento completo, rico em proteínas e cálcio, nutriente essencial para a formação dos 
ossos e dentes e prevenção de doenças como osteoporose e perda de massa óssea. 

Permanecendo a quantidade proposta pelo decreto, é explicito que a necessidade não 
será atendida, fazendo com que famílias que não tem recursos para adquirir leite 
complementar tenham problemas futuros com a saúde dessas crianças gerando demanda para 
o sistema de saúde, uma vez podem desenvolver doenças oriundas desse déficit nutricional. 

Importa ressaltar que o decreto n° 57.362 de 17 de março de 2017 carece de 
motivação razoável que lhe dê suporte merecendo sua imediata sustação, sob pena de causar 
prejuízo irreparável a enorme contingente de famílias, especialmente as mais necessitadas. 
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