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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

INDICAÇÃO

Senhor Presidente,

Esta Vereadora 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:

A implementação, através de Projeto de Lei do Execu�vo, do Programa “Horta Escolar”, com o obje�vo
de desenvolver ações para ins�tucionalizar a instalação e manutenção de hortas nas dependências das
escolas municipais. Neste sen�do, sugerimos o seguinte texto legal para a proposição do referido
programa: 

 

Ar�go 1º - O Poder Execu�vo fica incumbido de implementar o Programa “Horta Escolar”, com o obje�vo
de desenvolver ações para ins�tucionalizar a instalação e manutenção de hortas nas dependências das
escolas da rede municipal de ensino.

Ar�go 2º - O Programa “Horta Escolar” tem como obje�vos:

I - Promoção da educação ambiental, com a integração da horta às a�vidades oferecidas pela escola,
dentro de seu projeto pedagógico;

II - Incen�vo de bons hábitos alimentares;

III - Desenvolvimento de habilidades e ap�dões dos estudantes;

IV - Complementação da merenda escolar;

V - Fornecimento de mudas às comunidades locais.

§ 1º - Os alimentos produzidos na horta da unidade escolar serão prioritariamente des�nados ao
consumo dos estudantes regularmente matriculados, de forma complementar aos programas já
existentes para o fornecimento de merenda escolar.

§ 2º - Havendo excedente na produção, os alimentos serão rever�dos prioritariamente para as famílias de
estudantes na faixa da extrema pobreza, conforme critérios e procedimentos a serem regulamentados
pelo Poder Execu�vo.

Ar�go 3º - O Poder Execu�vo ficará encarregado de fornecer orientação técnica, podendo buscar apoio
no conhecimento acumulado de hortas comunitárias, programas e inicia�vas já existentes.

Ar�go 4º - O Poder Execu�vo deverá fornecer equipamentos, adubos e sementes necessários à execução
do programa.



05/11/2021 17:41 SEI/CMPA - 0297496 - Indicação

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=322802&inf… 2/3

Ar�go 5º - O Poder Execu�vo deverá disponibilizar um professor com carga horária mínima para atender
as necessidades de manutenção da horta junto aos alunos.

Ar�go 6º - regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua
publicação.

Ar�go 7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Ar�go 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

JUSTIFICATIVA

 

 A presente proposta tem por finalidade provocar o Poder Execu�vo a criar o Programa “Horta Escolar”,
com o obje�vo de desenvolver ações para ins�tucionalizar a instalação e manutenção de hortas nas
dependências das escolas municipais.

A inicia�va busca o aprimoramento da formação dos estudantes por meio da conscien�zação ambiental e
do desenvolvimento de novas habilidades e competências úteis para a formação profissional.

Ainda, visa contribuir para ampliar o acesso dos estudantes a alimentos saudáveis nas refeições em
ambiente escolar, servindo como incen�vo a bons hábitos alimentares. Em complemento, há previsão da
possibilidade de doação do excedente da produção prioritariamente para famílias na faixa da extrema
pobreza.

Após mais de um ano de a�vidades presenciais prejudicadas pela crise sanitária causada pela pandemia
da Covid-19, a horta escolar pode ser um espaço potencializador de integração ao ar livre, de contato
com a natureza e de incen�vo à alimentação saudável com prá�cas que respeitem o meio ambiente e
gerem novo significado para as interações entre alunos e professores.

Ao integrar o cul�vo da horta às a�vidades propostas ao aluno, a inicia�va favorece a integração junto à
comunidade e propicia maior conscien�zação pela sustentabilidade ambiental.

 

VEREADORA DAIANA SANTOS

 

 

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 04/11/2021, às
11:10, 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 0297496 e o código CRC 523CE728.

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Referência: Processo nº 209.00173/2021-24 SEI nº 0297496


