
REQUERIMENTO Nº ___/2021

Requeiro a Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara, nos termos do art. 264,

VI, do Regimento Interno, cumpridas as formalidades legais e ouvido o Plenário desta Casa

Legislativa, que seja feita indicação ao Excelentíssimo Prefeito do Município do Recife,

João Campos e a Diretora-Presidente da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana

do Recife (EMLURB), Sra. Marília Dantas para determinar a construção de cerca na

horta agroecológica urbana situada no Habitacional Palha de Arroz, Beira do Canal do

Arruda, sem número, Campo Grande, Recife-PE

Da aprovação deste e do inteiro teor desta Proposição, dê-se ciência à Marinalva

Costa Memória e Rosana Lúcio de Souza, neste endereço: Beira do Canal do Arruda, sem

número, Campo Grande, Recife-PE

JUSTIFICATIVA

A horta urbana agroecológica de Palha do Arroz é uma iniciativa das mulheres da

comunidade que desde o final de 2017 vem trabalhando na comunidade para produzir

alternativas para o consumo de alimento verdadeiros, contribuindo com a qualidade dos

alimentos, desconstruindo o consumo de alimentos processados e fortalecendo a segurança

alimentar e nutricional.

O Habitacional Palha de Arroz é uma comunidade habitada por trabalhadoras e

trabalhadores, pessoas em situação de vulnerabilidade social e econômica, situada no bairro

de Campo Grande - RPA 2 e tem nesta iniciativa das mulheres uma propositiva experiência

de fortalecimento da cidadania. Atualmente a horta entra em nova fase com a possibilidade de

comercialização de seus produtos, inclusive venda de mudas com grande aceitação.



Acontece que na comunidade existe um grande quantitativo de crianças que com a

ausência de um espaço próprio para suas brincadeiras acabam por não observar bastante o

cuidado com a horta. Além disso, existe na comunidade grande quantidade de animais

domésticos cães e gatos que tem causado grandes prejuízos e estragos no plantio.

A existência de uma certa será uma garantia de segurança da horta, possibilitando para

as mulheres agricultoras urbanas criarem uma alternativa de geração de renda e ampliação da

cultura e cidadania.

Diante de todo o exposto, requer-se a aprovação deste requerimento, a fim de que

seja providenciada a construção de cerca na horta agroecológica urbana situada no

Habitacional  Palha de Arroz, em Campo Grande, Recife-PE.

Sala das Sessões da Câmara Municipal do Recife, 26 de maio de 2021.

_______________________________________________

Liana Cirne Lins

Vereadora (Partido dos Trabalhadores - PT)
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