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INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Este Vereador requer a Vossa Excelência que, após os trâmites regimentais, com fundamento do art. 96 do
regimento Interno deste Legislativo e no parágrafo único do art. 55 da Leio Orgânica do Município de Porto
Alegre, seja encaminhada a seguinte

INDICAÇÃO

Ao Senhor Prefeito Municipal, conforme segue:

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.

JUSTIFICATIVA

É de conhecimento público a Pandemia do novo Coronavírus declarada pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) em março de 2020. O município de Porto Alegre decretou situação de calamidade no início do mês de
abril/2020, da mesma maneira que o Estado do Rio Grande do Sul. 

No dia 7 de abril de 2020, foi publicada a Lei nº 13.987, que altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009,
marco legal do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), para autorizar, em caráter excepcional,
durante o período de suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade pública, a
distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa aos pais ou responsáveis dos
estudantes das escolas públicas de educação básica.
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A universalidade do atendimento é uma das diretrizes do PNAE e deve-se garantir, mesmo neste momento de
suspensão de aulas, o direito à alimentação a todos os estudantes atendidos nas escolas públicas. Sabemos
que a crise, aprofundada com a pandemia, tem colocado ainda mais famílias em situação de vulnerabilidade
social. 

Nesse sentido, requeremos que estes recursos sejam utilizados urgentemente no combate à fome que assola
famílias no município de Porto Alegre, compreendendo que o trabalho conjunto das instituições de educação
e assistência tem condições de elaborar, assim como consta nas orientações gerais a respeito do Programa,
cronograma e métodos de distribuição satisfatórios às famílias. 

Documento assinado eletronicamente por Karen Santos, Vereador(a), em 30/04/2020, às 14:21,
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 0139706 e o código CRC A48C9A58.

Referência: Processo nº 152.00033/2020-41 SEI nº 0139706
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