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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Cultive o seu
Alimento dentro das escolas municipais, e dá outras providências. 

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no âmbito do Município de Carazinho, o
Programa Cultive o seu Alimento, com o objetivo de desenvolver ações para a construção e
implementação de hortas nas dependências das escolas municipais;

Parágrafo Único – O intuito do projeto é incentivar a educação alimentar e possibilitar o contato dos
alunos com a terra e as plantas, valorizando a produção de alimentos livres de agrotóxicos. 

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 dias a partir da data da
publicação;

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA: o presente projeto de lei autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Cultive o
seu Alimento dentro das escolas municipais, com o objetivo de desenvolver ações para a
construção e implementação de hortas nas dependências das escolas municipais;

O objetivo desse projeto é incentivar a educação alimentar e possibilitar o contato dos alunos com a
terra e as plantas, valorizando a produção de alimentos livres de agrotóxicos. 
Com a vida corrida que as pessoas levam, é cada vez mais comum vê-las praticando hábitos
alimentares nada saudáveis, se alimentando de lanches, pizzas ou comidas industrializadas que
são mais práticas e estão disponíveis em qualquer estabelecimento comercial, mas que possuem
grande quantidade de calorias e são pouco nutritivas. 
O grande problema dessa má alimentação é que cada vez mais aumenta o número de pessoas
obesas, com problemas de saúde relacionados a essa má alimentação, e hoje, principalmente,
esse problema está atingindo as crianças que caíram neste hábito de comer qualquer coisa. 
Uma alimentação saudável é fundamental para todo ser humano. É preciso saber comer, saber
escolher os alimentos de forma e em quantidade adequadas às necessidades de nosso organismo.
Por isso é imprescindível que na infância e adolescência sejam criados hábitos alimentares
saudáveis, visto que muitos dos nossos hábitos alimentares são condicionados desde os primeiros
anos de vida. Sabemos que uma alimentação saudável na infância é essencial para permitir um
normal desenvolvimento e prevenir uma série de problemas de saúde ligados à má alimentação,



como anemia, atraso de crescimento, obesidade, cárie dentária, entre outros. 
As crianças não têm capacidade de escolher seus alimentos em função do seu valor nutricional. Os
seus hábitos alimentares são aprendidos através da experiência, da observação e da educação.
Portanto, o papel da família na alimentação e na educação alimentar das crianças e jovens é
inquestionável. Mas, para além da família, a escola e, em especial, o jardim de infância assume
uma particular importância, na medida em que podem oferecer um contexto de aprendizagem
formal sobre esta e outras matérias, complementando o papel familiar. Com a criação de hortas nas
escolas municipais se pretende levar às crianças a aquisição de hábitos saudáveis de alimentação,
através do despertar da curiosidade e do prazer de produzir e consumir alimentos que são frutos do
seu trabalho.
Com essa atitude estaremos também despertando nas crianças o senso de responsabilidade, pois
os alunos serão responsáveis pelo bom andamento da horta. Os professores podem aproveitar
para mostrar, na prática, e de forma interdisciplinar, matérias aprendidas nas salas de aula,
promover o contato com o meio ambiente e o bom aproveitamento hídrico, entre outros. 

As escolas municipais que não tiverem espaço físico para desenvolverem o programa, podem fazer
horta suspensa, utilizar as paredes usando embalagens de garrafas pets para plantarem seus
alimentos, utilizarem caixotes, pedaços de telhas, entre outros, que possibilite o plantio dos
alimentos.
Haverá possibilidade de que sejam feitas parcerias com pequenos agricultores das hortas
comunitárias para que possa ir à escola ensinar como plantar, como cultivar os alimentos, entre
outros. 
O objetivo deve ser modificar o hábito alimentar das crianças, estimulando-as a entenderem como
isso pode influenciar na sua vida, no seu crescimento, no seu aprendizado. Com isso elas serão
estimuladas a levarem para casa o que aprenderam e transmitir para sua família hábitos que foram
esquecidos e estão fazendo falta na correria do dia a dia da população.
Desta forma, considerando a relevância do assunto em questão, aguardamos que os Nobres Pares
aprovem o projeto que, com certeza, será benéfico para nosso município.

Sala Antônio Libório Bervian, em 04/06/2012.

Felipe Sálvia - PDT
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