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REQUERIMENTO Nº 261/2020.

REQUEIRO à Mesa, nos termos do § 1°, do artigo 18 e inciso VII, do artigo
72 da Lei Orgânica do Município de Barretos, ouvido o douto Plenário e cumpridas as
formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitandolhe providências dos departamentos competentes, visando encaminhar as seguintes
informações a esta Casa de Leis:
1.

É possível disponibilizar uma área para a implantação de Horta
Comunitária na Rua Nestor Sasdelli, confluência com a Alameda
Josina Goulart Pinheiro, no bairro Jardim Nova Barretos?

2.

Em caso positivo, há possibilidade de oferecer os materiais para a
construção e manutenção dos canteiros da Horta Comunitária em
tela?

3.

Em caso negativo, o que impede a adoção da (s) medida (s) pleiteada
(s)?

Saliento que as hortas comunitárias, contribuem para a melhoria de vida
dos cidadãos, tanto em função dos alimentos saudáveis que passam a integrar a
alimentação das suas residências quanto pelo convívio social gerado pela atividade.
Além disso, as hortas comunitárias podem ser criadas em espaços que não
estejam recebendo o devido cuidado e, desse modo, é possível valorizar as áreas
localizadas no seu entorno como o próprio nome diz, são hortas de uso coletivo,
cultivadas por pessoas que geralmente moram nas redondezas ou estão agrupadas
em associação.
Saliento mais, elas são uma ótima alternativa para dar funcionalidade a
terrenos baldios nas cidades, pondo fim aos problemas por eles gerados e trazendo
uma série de benefícios para os que se dispuserem a colaborar com a iniciativa.
Ressalto ainda que a Horta Comunitária trará benefícios para os moradores
do Bairro Jardim Nova Barretos e é dessa forma que este Edil busca atender os
anseios da população, no que tange o entendimento da realidade local e propostas
de soluções.
Sala das Sessões Vereador Ruy Menezes, aos 11 de março de 2020.

PAULO ROBERTO ROCHA DOS SANTOS
VEREADOR - "Betim da Comunide"

