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INDICA QUE SEJA CERCADA COM TELA A HORTA COMUTÁRIA DA 

VILA MARIA SABINA NA CIDADE DE POXORÉU – MT. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, 

mostrando-lhe a necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade de cercar a horta comunitária da Vila Maria Sabina para 

proteger a área de plantio, evitando, assim, a entrada de animais e de 

pessoas estranhas. 

 

  Outrossim, importante consignar a importância dessa horta 

comunitária para a população poxorense, eis que esse projeto atende 

várias famílias, sendo considerada como fonte de alimentação e de renda 

para a população mais carente, além de abastecer entidades filantrópicas 

e escolas. 

 

Portanto, tendo em vista o baixo custo para a manutenção 

dessa benfeitoria, entendemos que é imprescindível a manutenção dessa 

horta comunitária, pois assim estaremos proporcionando a população 

uma oportunidade de produzir seu próprio alimento, estimular a 
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alimentação saudável e ainda gerar renda, bem como estaremos 

contribuindo para a inclusão dessas pessoas na sociedade e no mercado 

de trabalho. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois 

assim estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população 

Poxorense, e desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelo 

Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

                      Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, aos 

treze dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete. 

 

 

Ver. Leonidas Machado Barcelo 
 


