
 

 
 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

INDICAÇÃO Nº 039 /2018.                                                         Em, 26 de fevereiro de 2018. 

 
SOLICITA AO EXMº PREFEITO QUE A TROCA DAS 

LOUÇAS USADAS NAS REFEIÇÕES DOS ALUNOS 

DAS CRECHES E ESCOLAS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL DO 

MUNICÍPIO DE CABO FRIO SEJAM SUBSTUÍDOS 

POR UTENSÍLIOS DE PLÁSTICO OU METAL. 

 

Exmº Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio. 

 

 

A Vereadora que esta subscreve, atendendo tudo mais que determina o interesse 

público, INDICA à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmº Sr. 

Prefeito solicitando a troca de garfos por colheres e de pratos de vidros por materiais em 

plástico ou inox em creches e escolas municipais de ensino infantil e fundamental. 

 

Sala de Sessões, 26 de fevereiro de 2018. 

 

 

LETICIA DOS SANTOS JOTTA 

Vereadora – Autora 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Os pratos de vidro na merenda escolar apresentam perigos aos estudantes. Eles podem 

quebrar durante o uso, formando pedaços de vidro grandes e pontiagudos, que colocam a 

integridade física dos alunos em risco.  

Outro perigo é a utilização de garfos, principalmente por crianças que ficam nas 

creches ou que estudam em escolas municipais de ensino infantil. Como são pequenos e não 

tem muita noção do perigo podem colocar o objeto em tomadas, correndo risco de levar um 

choque, ou, até mesmo, se machucar ou machucar um coleguinha.  

Por isso, solicito que os pratos sejam substituídos por material plástico ou de inox, e 

que os garfos sejam trocados por colheres. Assim é possível garantir a integridade dos 

estudantes de creches e escolas municipais de ensino infantil.  

Também solicito que seja aplicado em escolas municipais de ensino fundamental, uma 

vez que já crescidos, os estudantes podem usar os utensílios durante brigas, por exemplo. 

Ante o exposto, submetemos à apreciação dos nobres Pares nesta Casa a presente 

proposição, na certeza de que obteremos o pronto apoio necessário à sua tramitação e 

aprovação final. 

 


