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PARECER CEDECONDH

PARECER CEDECONDH  Nº
 
PROCESSO SEI Nº 210.00210/2021-92
 

 

PARECER

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Indicação nº 58/2021, processo nº
00391/2021, de Autoria do Vereador Jonas Reis e outros, com fundamento no art. 96 do regimento Interno
deste Legisla�vo e no parágrafo único do art. 55 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre, o qual
INDICA ao Senhor Prefeito Municipal a necessidade de aquisição de cestas básicas em número suficiente, a
serem direcionadas às escolas da rede municipal, u�lizando-se da verba des�nada para aquisição de
alimentação escolar. Salientam os Autores, que a ação deverá ocorrer enquanto as a�vidades escolares
permanecerem de forma remota.

 

 Os Vereadores proponentes jus�ficam tal indicação pelo fato de que as cestas básicas
entregues às ins�tuições de ensino do município têm sido insuficientes para abarcar as necessidades da
classe estudan�l. Exemplificam, que mais de mil estudantes estão recebendo cerca de quatrocentas cestas
de tamanho pequeno e a SMED tem muito mais a contribuir no combate à fome na cidade.

 

É o relatório.

 

Os requisitos  para as indicações estão elencados no Art. 96 e parágrafos do Regimento
Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre, enquanto que, o Ar�go 55, da Lei Orgânica do Município,
confere competência à Câmara Municipal de legislar e se pronunciar sobre assuntos de interesse público
local.

 

Conforme o Art. 40, “c” e “d”, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Porto Alegre,  a
matéria em apreço está inserida no âmbito da Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e
Segurança Urbana, uma vez que versa sobre a proteção e promoção dos direitos da família, das crianças e
dos adolescentes, como também, sobre assistência social, respec�vamente.
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Logo, tendo em vista a competência dessa Comissão para examinar a matéria e emi�r
parecer, considerando a relevância do tema no contexto atual de pandemia do novo Coronavírus – Covid-19,
manifestamo-nos favoráveis à APROVAÇÃO da presente indicação.   

           

Sala das Comissões, 27/04/2021.

 

VER. ALVONI MEDINA, REPUBLICANOS.

Documento assinado eletronicamente por Alvoni Medina Nunes, Vereador(a), em 27/04/2021, às
14:26, 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 0228350 e o código CRC 13DACF2C.

Referência: Processo nº 210.00210/2021-92 SEI nº 0228350

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4343 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 009/21 – CEDECONDH con�do no doc 0228350 (SEI
nº 210.00210/2021-92 – Proc. nº 0391/21 – IND nº 058/21), de autoria do vereador Alvoni Medina, foi
APROVADO através do Sistema de Deliberação Remota no dia 10 de maio de 2021, tendo ob�do 06 votos
FAVORÁVEIS e 00 votos CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação da Indicação.

Vereador Alexandre Bobadra – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Kaká Dávila – Vice-Presidente: FAVORÁVEL 

Vereador Alvoni Medina: FAVORÁVEL

Vereador Matheus Gomes: FAVORÁVEL  

Vereadora Mônica Leal: FAVORÁVEL

Vereadora Reginete Bispo: FAVORÁVEL

 

Documento assinado eletronicamente por Renata Beatriz Mariano, Assistente Legisla�vo II, em
10/05/2021, às 09:44, 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 0232487 e o código CRC 2425CBA7.

Referência: Processo nº 210.00210/2021-92 SEI nº 0232487

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

