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INDICAÇÃO Nº. 100  / 2015 
 

 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 

 

CONSIDERANDO QUE, “Trata-se de um projeto de amplitude social e ambiental muito grande, 
que leva às pessoas essa questão do cuidado com o meio ambiente; 
 

CONSIDERANDO QUE, o objetivo é promover a prática da agricultura urbana em espaços 
escolares e comunitários, estimulando a produção de hortaliças e plantas aromáticas e 
fitoterápicas como prática pedagógica interdisciplinar, complementação alimentar e/ou 
comercialização do excedente da produção. Atende-se a rede pública municipal de ensino, 
unidades de educação infantil conveniadas, equipamentos públicos e sociais, entidades 
filantrópicas e grupos produtivos locais. Para estimular a formação e a continuidade de hortas; 
 
CONSIDERANDO QUE, Proporcionar aos alunos experiências de produção de alimentos para 
que possam reaplicá-las em hortas caseiras e comunitárias; 
 
CONSIDERANDO QUE, Melhorar a nutrição escolar dos alunos, suplementando os programas 
de alimentação escolar; 
 
CONSIDERANDO QUE, Proporcionar mudanças de hábitos alimentares, pela motivação do 
consumo das hortaliças produzidas pelos próprios alunos; 
 
CONSIDERANDO QUE, É uma atividade que, além de prazerosa, proporciona saúde, terapia 
ocupacional e redução de despesas com alimentação. Considerando ainda que a agricultura 
urbana pode ser praticada por qualquer classe social, as hortas desempenham importante 
função na manutenção e fortalecimento de vínculos comunitários; 
 
CONSIDERANDO QUE, O projeto visa oferecer ferramentas educativas, em especial de 
questões ecológicas e ambientais, mediante uma aprendizagem ativa e integrada, teórica e 
prática e transversal a diversos conteúdos; 
 
O Vereador Euclides Pereira dos Santos e a Vereadora Rosana Almeida Camargo, no uso 
das atribuições que lhe conferem o artigo 133 do regimento interno, INDICAM ao Chefe do 
poder Executivo Municipal que seja enviado a esta casa legislativa, estudos para 
“Implantação de 2 Hortas Comunitárias e Educativas no Vale do Sol a 1ª Entre a Avenida 
João Batista Medina com a Vereda do Sol e a 2º no mesmo bairro na rua Vereda do  
Lago .”  
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