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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 Lei 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 EXECUTIVO, DO PROGRAMA “FOME ZERO
MUNICIPAL”, COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER AÇÕES PARA INSTITUCIONALIZAR AS

INICIATIVAS JÁ EXISTENTES. NESTE SENTIDO, SUGERIMOS O SEGUINTE TEXTO LEGAL PARA A
PROPOSIÇÃO DO REFERIDO PROGRAMA:

 

Ar�go 1º - O Poder Execu�vo fica incumbido de implementar o Programa “Fome Zero Municipal”, 
vinculado às ações dirigidas ao combate à fome e à promoção da segurança alimentar e nutricional, com
o obje�vo de desenvolver ações para ins�tucionalizar a distribuição de vale-alimentação para famílias em
extrema vulnerabilidade-social.

Ar�go 2º - O Programa “Fome Zero Municipal” tem como obje�vos:

I - Combater à fome;

II - Disponibilizar Cartão Vale-Alimentação social, proporcionando distribuição de renda.

§ 1º - Os beneficiários do Programa “Fome Zero Municipal” serão as famílias em extrema-pobreza;

§ 2º - O recebimento desse bene�cio não invalida demais bene�cios recebidos concomitantemente pelas
famílias.

 

Ar�go 3º - O Poder Execu�vo ficará encarregado de fornecer orientações de uso do vale-alimentação
social para os beneficiários.

Ar�go 4º - O bene�cio que trata este projeto poderá ser u�lizado somente em estabelecimentos que
vendem itens de alimentação.

Parágrafo 1º - Fica vedada a u�lização do bene�cio para a compra de qualquer �po de bebida alcoólica
e/ou para compra de cigarro. 

Ar�go 5º - O Poder Execu�vo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da
data de sua publicação.
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Ar�go 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias
próprias, suplementadas se necessário.

Ar�go 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

JUSTIFICATIVA

A presente proposta tem por finalidade construir juntamente ao Poder Execu�vo o Programa “Fome Zero
Municipal” com o obje�vo de garan�r auxílio alimentação para a parcela mais vulnerável da população.

A inicia�va busca combater a fome de diversas famílias no município de Porto Alegre, situação agravada
pela pandemia de Covid-19.

Fome que, no Brasil, avança e a�nge em dois anos mais nove milhões de pessoas. O levantamento mais
recente da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan)
indica que, no total, 19,1 milhões de cidadãos se enquadram neste perfil, ou 9% da população brasileira.

A proposta vem em um momento em que, após 18 anos, o programa de transferência de renda Bolsa
Família, que até o mês de novembro de 2021 complementou ou sustentou o orçamento de cerca de 14
milhões de famílias, está chegando ao fim por decisão do Governo Federal. Tal encerramento está
deixando de beneficiar inúmeras famílias em Porto Alegre.

Ainda, a inicia�va visa contribuir para fortalecer o comércio local de alimentos, uma vez que, com o
auxílio, cada família beneficiada terá mais acesso a poder de compra na hora de escolher os alimentos
para sua alimentação.

Tal indica�vo tem o condão de aumentar a geração de empregos, tendo em vista que com mais famílias
podendo consumir o básico em alimentação nos comércios locais, mais dinheiro circula na economia do
município e mais riqueza é gerada.

Ao integrar o combate à fome e o fortalecimento do comércio local, a inicia�va favorece uma polí�ca de
maior fortalecimento social e econômico da população.

 

VEREADORA DAIANA SANTOS

 

Documento assinado eletronicamente por Daiana Silva dos Santos, Vereador(a), em 11/11/2021, às
16:32, 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 0301447 e o código CRC A89536B9.
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