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INDICAÇÃO No 	/22  /2018. 

Indico à Mesa Diretora, com fulcro no art. 169, do Regimento Interno da 

Assembleia Legislativa que, seja encaminhado expediente a Excelentíssima 

Senhora Presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural - 

EMATERI AC, Maria do Socorro Ribeiro da Silva, para que seja realizado um Curso 

de Hortaliças e Aproveitamento de Alimentos no Projeto de Assentamento Walter 

Arce, no município do Bujari. 

Sala das Sessões "Deputado Francisco Cartaxo" 

21 de Agosto de 2018. 
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JUSTIFICATIVA 

Ter uma horta em casa não é somente uma forma de economizar. É ter 

facilidades para preparar as refeições com diversos produtos)  enriquecendo a mesa 

e variando os sabores. É aprender a cuidar de plantas. É fazer exercícios físicos. É 

ter alegria, prazer e saúde. Pensando em saúde, as hortaliças são importantes 

fontes de vitaminas e sais minerais que, aliadas às propriedades medicinais que 

muitas possuem, ajudam a regular e a manter o bom funcionamento do organismo. 

Os alimentos são desperdiçados de várias formas, uma delas é a produção 

em excesso, porém, boa parte do desperdício ocorre exatamente onde o alimento 

deveria ser aproveitado: na cozinha. O descarte de cascas, sementes e raízes que 

poderiam ser usadas em diversas receitas é um exemplo de como jogamos na lixeira 

o que deveria estar no prato. Alimentação sustentável combate este processo, por 

meio do aproveitamento integral, do planejamento na hora de ir às compras e da 

conservação. Menos lixo acumulado, menos dinheiro gasto em vão e melhor 

distribuição de mantimentos tudo isso com pequenas mudanças. 

Portanto, a presente indicação tem como objetivo reivindicar a realização de 

um Curso de Hortaliças e Aproveitamento de Alimentos, no Projeto de Assentamento 

Walter Arco, localizado no município do Bujari, com o objetivo principal de qualificar 

profissionais. 

Sala das Sessões Deputado Francisco Cartaxo" 

21 de agosto de 2016. 
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