
Excelentíssima senhora Presidenta,

PROFA PAULA FARIA, Vereadora  infra-assinado,  na  forma

regimental, apresenta Indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

EMERSON RODRIGO CAMARGO, a fim de que determine junto à Secretaria

de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente, a aquisição de produtos da

agricultura familiar, com base na Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, que

determina que no mínimo 30% do valor repassado a Estados, Municípios e

Distrito  Federal  pelo  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação

(FNDE) para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), deva ser

utilizado  na  compra  de  gêneros  alimentícios  diretamente  da  agricultura

familiar  e  do  empreendedor  familiar  rural  ou  de  suas  organizações,

priorizando os assentamentos da reforma agrária de nossa cidade.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação se faz necessária para resguardar e permitir a

segurança alimentar  dos alunos da rede municipal,  bem como incentivar  a

economia local de alimentos diretamente da agricultura familiar.

A aquisição dos produtos da Agricultura Familiar  poderá ser

realizada  por  meio  de  Chamada  Pública,  dispensando-se,  nesse  caso,  o

procedimento licitatório, a fim de compor o kit alimentar entregue aos alunos

da rede pública municipal.

Amparados pela “Lei 11.947, de 16 de junho de 2009:

Art.  14.  Do  total  dos  recursos  financeiros  repassados  pelo

FNDE, no âmbito  do PNAE, no mínimo 30% (trinta por cento)  deverão ser

utilizados  na  aquisição  de  gêneros  alimentícios  diretamente  da  agricultura
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familiar  e  do  empreendedor  familiar  rural  ou  de  suas  organizações,

priorizando-se  os  assentamentos  da  reforma  agrária,  as  comunidades

tradicionais indígenas e comunidades quilombolas.

§ 1º A aquisição de que trata este artigo poderá ser realizada

dispensando-se  o  procedimento  licitatório,  desde  que  os  preços  sejam

compatíveis com os vigentes no mercado local, observando-se os princípios

inscritos  no  art.  37  da  Constituição  Federal,  e  os  alimentos  atendam  às

exigências  do  controle  de  qualidade  estabelecidas  pelas  normas  que

regulamentam a matéria”.

O  programa  incorpora,  assim,  elementos  relacionados  à

produção, acesso e consumo, com o objetivo de, simultaneamente, oferecer

alimentação saudável aos alunos de escolas públicas de educação básica do

Brasil e estimular a agricultura familiar nacional.

Nesse contexto, o Pnae induz e potencializa a afirmação da

identidade, a redução da pobreza e da insegurança alimentar no campo, a

(re)organização de comunidades, o incentivo à organização e associação das

famílias agricultoras e o fortalecimento do tecido social,  a dinamização das

economias  locais,  a  ampliação  da  oferta  de  alimentos  de  qualidade  e  a

valorização da produção familiar.

A conexão entre a agricultura familiar e a alimentação escolar

fundamenta-se nas diretrizes estabelecidas pelo Pnae,  em especial  no que

tange:

•  ao  emprego  da  alimentação  saudável  e  adequada,

compreendendo  o  uso  de  alimentos  variados,  seguros,  que  respeitem  a

cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis e;

•  ao  apoio  ao  desenvolvimento  sustentável,  com  incentivos

para a aquisição de gêneros alimentícios diversificados, sazonais, produzidos

em âmbito local e pela agricultura familiar.

Este  encontro  –  da  alimentação  escolar  com  a  agricultura

familiar  –  tem  promovido  uma  importante  transformação  na  alimentação
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escolar,  ao  permitir  que  alimentos  saudáveis  e  com  vínculo  regional,

produzidos  diretamente  pela  agricultura  familiar,  possam  ser  consumidos

diariamente pelos alunos da rede pública de todo o Brasil.

Com  este  instrumento,  o  Pnae  representa  uma  importante

conquista  no que se refere às iniciativas de compras públicas sustentáveis

articuladas ao fortalecimento da agricultura familiar, criando mecanismos de

gestão para a compra direta do agricultor familiar cadastrado, com dispensa de

licitação,  democratizando  e  descentralizando  as  compras  públicas,  criando

mercado  para  os  pequenos  produtores,  dinamizando  a  economia  local  e

seguindo em direção ao fornecimento de uma alimentação mais adequada.

A compra institucional da agricultura familiar é, assim, parte de

um processo que reconhece a necessidade de se pensar em uma forma de

produção de alimentos que atenda às demandas nutricionais da população e

garanta a evolução social e econômica dos agricultores familiares, a partir de

formas alternativas de produção e comercialização de alimentos. Estas formas

alternativas  incluem  a  criação  das  cadeias  curtas  de  produção  e

comercialização,  que aproxima a relação entre produtores  e consumidores,

fortalice  as  relações  sociais,  valoriza  a  diversidade  produtiva  e  atende  às

necessidades das instituições públicas,  possibilitando o acesso a alimentos

saudáveis e de qualidade para a população, na perspectiva da promoção da

segurança alimentar e nutricional.

O  apoio  ao  desenvolvimento  sustentável  local  ocorre  pela

priorização  da  compra  de  produtos  diversificados,  orgânicos  ou

agroecológicos,  e  que  sejam  produzidos  no  próprio  município  onde  está

localizada  a  escola,  ou  na  mesma  região,  com  especial  atenção  aos

assentamentos rurais e comunidades indígenas e quilombolas. Nesse sentido,

para  o  município,  significa  a  geração  de  emprego  e  renda,  fortalecendo  e

diversificando a economia local, e valorizando as especificidades e os hábitos

alimentares locais.

Para o agricultor familiar, representa um canal importante de

comercialização e geração de renda com regularidade,  contribuindo para a
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inclusão  produtiva,  a  geração  de  emprego  no  meio  rural  e  o  estímulo  ao

cooperativismo e ao associativismo.

Para os alunos da rede pública de ensino, é o acesso regular e

permanente a produtos de melhor qualidade nas escolas: um passo adiante

para a garantia de alimentos e hábitos saudáveis, com respeito à cultura e às

práticas alimentares regionais.

E  essa  iniciativa  pode  ser  bastante  ampliada:  é  preciso

obedecer ao limite mínimo, que é de 30%, mas podem ser aplicados até 100%

dos  recursos  repassados  pelo  FNDE à  alimentação  escolar  na  compra  da

agricultura familiar.

A compra da agricultura familiar  para a alimentação escolar

está regulamentada pela Resolução CD/FNDE nº 26, de 17 de junho de 2013

(atualizada pela Resolução CD/FNDE nº 04, de 2 de abril de 2015), que dispõe

sobre o atendimento da alimentação escolar aos alunos da educação básica

no âmbito  do Pnae.  Com base na resolução supracitada,  são definidas as

etapas e o modo de funcionamento da compra da agricultura familiar para a

alimentação escolar.

Diante  do  contexto  pandêmico  que  estamos  vivendo,  com

aulas  presenciais  adiadas  por  medidas  sanitárias  e  visando  garantir  a

segurança  alimentar  dos  alunos  do  município,  bem  como  o  incentivo  à

economia  local,  pedimos  urgência  ao  atendimento  de  nossa  indicação.

Precisamos garantir a alimentação saudável de nossos alunos e a renda dos

pequenos agricultores de nossa cidade. 

A  aquisição  de  alimentos  da  agricultura  familiar  para  a

alimentação escolar pode ser realizada dispensando-se o processo licitatório,

nos termos do “Art. 14 da Lei nº 11.947/2009, desde que:

• os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado

local (conforme a pesquisa de preços realizada);
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•  sejam  observados  os  princípios  inscritos  no  artigo  37  da

Constituição  Federal:  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade  e

eficiência;

• os alimentos atendam às exigências do controle de qualidade

estabelecidas pelas normas que regulamentam a matéria com a dispensa do

processo licitatório,  a  aquisição poderá  ser  feita  mediante  prévia  Chamada

Pública, conforme o § 1º do art. 20 da Resolução CD/FNDE nº 26/2013”.

Devemos também lembrar o que diz a Lei Orgânica do nosso

Município no “Capítulo lll, da Agricultura e do Abastecimento Alimentar”,

mais  precisamente  no  “Art.  172.  É  dever  do  Município  apoiar  o

desenvolvimento rural, objetivando:

I.  estimular  o  aumento  da  produção  e  da  produtividade

agrícolas;

II. a valorização da atividade e do homem de atividade rural,

bem como sua fixação no campo;

III.  incentivar  a  diversificação  da  produção  agrícola  e  de

hortifrutigranjeiros;

IV. o abastecimento alimentar municipal;

V. a  consolidação  e  a  ampliação  da  produção  agrícola  em

terras públicas municipais da zona rural;

VI.  o  abastecimento  de programas habitacionais,  culturais  e

recreativos na zona rural;

VII.  incentivar a utilização racional dos recursos naturais,  de

forma compatível com a preservação do meio ambiente;

§ 1º.  As atividades municipais de apoio ao desenvolvimento

rural  previstas  neste  artigo  atenderão com prioridade,  no  que couberem,  o

pequeno produtor, o trabalhador rural e a população de baixa renda.

§  2º.  O  apoio  ao  desenvolvimento  rural  pressupõe

necessariamente a oferta de serviços de máquinas e implementos agrícolas,
Rua Barão do Rio Branco, 765 - CEP: 14870-330 - Jaboticabal-SP

Fone: 16.3209.9477  - Site: www.jaboticabal.sp.leg.br



de máquinas de benefício  e empacotamento,  de  transporte,  de  assistência

técnica, de armazenamento e comercialização”.

Certos de vossa cooperação, reiteramos os votos de elevada

estima e distinta consideração.

                          Jaboticabal, 23 de março de 2021.

PROFA. PAULA

     Vereadora – Partido dos Trabalhadores
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