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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Abaixo

Institui a criação de hortas comunitárias, em espaços que pertencem a Prefeitura Municipal de
Carazinho. Denominado  “Mãos na Terra ,Vamos Plantar”

 Art. 1º Fica instituída a criação de hortas  comunitárias desenvolvidas pelos moradores, secretária
de agricultura e demais parcerias a serem formadas,  no âmbito do município de Carazinho. 

Art. 2 º Ficam criadas as hortas  em terrenos que pertençam ao município tais como denominados “
área verde” , que possuem área disponível utilizando material reciclável, tipo pet, para o plantio das
hortaliças, frutas legumes,  plantas nativas, chás e ervas medicinais. 

Parágrafo Único: Cabe à secretaria  municipal de agricultura  incentivar os moradores  e demais
parceiros, tais como escolas agrícolas , acadêmicos de biologia entre outros,  a  plantar Hortaliças,
frutas , legumes plantas nativas, chás e ervas medicinais,  em  espaço autorizado pelo executivo
municipal.

Art. 3° Pertence ao Poder Executivo disponibilizar sementes para que sejam estudadas e cultivadas
pelos  “parceiros” , servindo para a criação do canteiro de hortaliça próprio de determinada
comunidade , que após a colheita, deverão ser utilizados por todo e qualquer munícipe. 

 Art. 4° Compete ao Poder Público Municipal, por meio dos Órgãos competentes, a criação de
políticas de implementação voltadas ao cultivo e tratamento do plantio junto dos “parceiros”.

Art. 5° Cabe a secretária municipal de agricultura, definir  os critérios para implementação de 
palestras sobre o o cultivo e incentivo para uma alimentação  saudável da comunidade.

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Janete Ross de Oliveira
Vereadora PSB



JUSTIFICATIVA

As hortas têm como finalidade incentivar os moradores do município de Carazinho, e criar a
possibilidade de aprender de forma prazerosa como plantar, selecionar plantas, planejar o que
plantou transplantar mudas, regar, cuidar, colher, decidir o que colheu ou até mesmo utilizar na
própria alimentação diária.

 O executivo deve   ter um espaço próprio onde os parceiros do  projeto “ Mão na Terra, Vamos
Plantar” tenham como cultivar, além de estar cultivando, também estarem realizando ações de
prevenção ao meio ambiente usando garrafas pet.

 O importante é que essas hortaliças recebam a luz do sol. O objetivo é fazer com que os
munícipes  passem a ser conscientizados pelo cultivo e consumo próprio das hortaliças, onde cada
munícipe  busque ter princípio de responsabilidade e sustentabilidade da comunidade . 
De fato que a cultura alimentar nutricional é primordial na vida  das pessoas, por meio das hortas
que venham gerar uma alimentação saudável e sustentável no ambiente em que vivem .

       Dessa maneira passamos a valorizar as espécies que se permite a produzir,descobrir
,selecionar e consumir os alimentos de forma adequada.
 Esses conhecimentos podem ser socializados na comunidade  e transportados para a vida familiar
de todos, por meio de estratégias de formação sistemática e continuada no ambiente educacional. 
Desse modo, solicito o apoio dos ilustres pares para aprovação dessa proposição de grande
relevância e alcance social.

Carazinho,12 de setembro de 2018
Sala Antônio Libório Bervian, em 13/09/2018.

Janete Ross de Oliveira - PSB
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