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DESPACHO

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

PARECER Nº          /20 – CECE

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, de autoria da vereadora Karen Santos.

A presente proposição de indicação visa sugerir ao Executivo Municipal:

“I - que a verba do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE seja destinada à FASC, para que a
mesma seja gerida com finalidade de distribuição de cestas básicas para as comunidades escolares. 

II - que os procedimentos de entrega sejam debatidos e acordados com a equipe da rede socioassistencial,
bem como o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e demais representantes locais da comunidade
escolar.”

É o breve e sucinto relatório.

Passando ao exame do presente Projeto, no âmbito das matérias de competência dessa Comissão, nos termos
do Art. 96, caput, e §1º, c/c Art. 39, do Regimento da CMPA, constatamos que o processo está devidamente
instruído, não havendo quaisquer óbices legais à sua tramitação.

Ademais, conforme a Vereadora proponente refere em sua exposição de motivos, existe Lei Federal que rege
a matéria, Lei nº 13.987/2020, a qual autoriza, em situação excepcional, durante o período de suspensão das
aulas, em razão dos decretos de emergência ou de calamidade pública, a distribuição de gêneros alimentícios
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adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) aos pais ou responsáveis
dos estudantes das escolas públicas de educação básica.

A título de exemplo, o próprio Estado do Rio Grande do Sul já tem realizado entrega de kits de alimentação
para estudantes gaúchos em situação de vulnerabilidade social, sendo que parte dos recursos são oriundos do
PNAE, ora em comento.

Diante do exposto, o parecer dessa Comissão manifesta-se pela aprovação do presente Projeto de Indicação.

Sala de Reuniões, 18 de maio de 2020.

Vereador Alvoni Medina,

Relator 

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 18/05/2020, às
20:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0142626 e o código CRC 5A0CABDB.

Referência: Processo nº 152.00033/2020-41 SEI nº 0142626
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CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer 0142626 (SEI nº 152.00033/2020-41 – Proc. nº 0152/20 – IND nº 033/20), de
autoria do vereador Alvoni Medina, foi APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 20 de
maio de 2020, tendo obtido 05 votos FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de
Votação abaixo:

Vereador Alvoni Medina – Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Eng° Comassetto – Vice-Presidente: FAVORÁVEL
Vereador Cassiá Carpes: FAVORÁVEL
Vereador Mauro Zacher: FAVORÁVEL
Vereador Prof. Alex Fraga: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Cris ano Marchiona , Assistente Legisla vo, em
20/05/2020, às 20:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0143318 e o código CRC 4FBCD008.

Referência: Processo nº 152.00033/2020-41 SEI nº 0143318
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