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PARECER CECE

 

A implementação, através de Projeto de Lei do Executivo, do Programa “Horta Escolar”, com o
objetivo de desenvolver ações para institucionalizar a instalação e manutenção de hortas nas

dependências das escolas municipais

 

A indicação em tela propõe a instalação do Programa “Horta Escolar”, com o objetivo de desenvolver ações
para institucionalizar a instalação e manutenção de hortas nas dependências das escolas municipais.

I – RELATÓRIO

Em breve síntese, busca-se pela implementação do programa da horta escolar para os alunos da rede
municipal de ensino, com o objetivo de desenvolver a capacidade do trabalho em equipe, a cooperação, além
de conferir o acesso dos estudantes a alimentos saudáveis no âmbito escolar. 

II – FUNDAMENTAÇÃO

Quanto a análise técnico-jurídica dos requisitos para a formalização e aprovação da indicação em exame,
cabe apenas destacar que se trata de um pleito legítimo, de competência desta Casa Legislativa, nos termos
do que prevê o art. 39 do Regimento Interno desta Casa. Nesse sentido, salvo melhor juízo, deve prosseguir
sem qualquer ressalva de natureza formal.

Cabe a esta Comissão, no entanto, deter-se na análise do mérito da indicação. Para tanto, é preciso analisar a
integralidade da educação básica municipal.

A presente indicação estabelece em seu art. 2º, os principais objetivos que o programa pretende atingir, quais
sejam: a) promoção da educação ambiental, com a integração da horta às atividades oferecidas pela escola
dentro de seu projeto pedagógico; b) o incentivo de bons hábitos alimentares; c) o desenvolvimento de
habilidades e aptidões dos estudantes; d) a complementação da merenda escolar; e) o fornecimento de mudas
às comunidades locais. É possível constatar o mérito do programa que além de pensar nos alunos, prioriza
ações que venham a integrar também as famílias dos estudantes.  

III – CONCLUSÃO

Resta evidente o nobre intuito desta indicação que objetiva somar na formação das crianças e jovens do
município. 

Diante do exposto, opina-se pela APROVAÇÃO da indicação.   

Sala das Sessões, quarta-feira, 01 de dezembro de 2021. 

Ver. Mariana Pimentel (NOVO) 

Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em 01/12/2021,
às 21:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
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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 0310832 e o código CRC BC85387C.

Referência: Processo nº 209.00173/2021-24 SEI nº 0310832

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) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 139/21 – CECE con�do no doc 0310832 (SEI nº 209.00173/2021-24 – Proc.
nº 1149/21 - IND nº 185), de autoria da vereadora Mari Pimentel, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 02 de dezembro de 2021, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação da Indicação.

Vereadora Fernanda Barth – Presidente: NÃO VOTOU 

Vereadora Mari Pimentel – Vice-Presidente: FAVORÁVEL

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
03/12/2021, às 10:11, 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 0311473 e o código CRC 170DCE84.

Referência: Processo nº 209.00173/2021-24 SEI nº 0311473

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

