
GABINETE DO VEREADOR GILMAR SANTOS

REQUERIMENTO Nº  327 / 21

O Vereador GILMAR DOS SANTOS PEREIRA que abaixo subscreve, REQUER A Mesa
Diretora, após cumpridas as formalidades regimentais e ouvido o Plenário, solicita ao Senhor
Presidente da Câmara Municipal – Aero Cruz, que seja realizada Audiência Pública, dia e
horário a combinar posteriormente, para discutir a criação da Plano Municipal de
Agroecologia, Produção Orgânica e Agricultura Urbana. Para tanto, requeremos que sejam
tomadas as devidas providências no que se refere ao convite para participação das seguintes
autoridades, entidades e movimentos:

● Prefeito de Petrolina – Senhor Miguel Coelho;
● Secretário Municipal de Agricultura – Senhor Gilberto Melo;
● Associação dos Produtores Orgânicos do Vale do São Francisco – APROVASF –

Alzira Santana;
● Centro Sabiá - Alexandre Henrique Bezerra Pires;
● Colegiado do Curso de Engenharia Agronômica da UNIVASF – Helder Ribeiro

Freitas;
● CVT Agroecologia do IF Sertão – Fábio Freire;
● Sertão Agroecológico – Helder Ribeiro Freitas
● Recanto Madre Paulina – Zezinho de Mindú;
● Associação do Assentamento Mandacaru – Nivalda;
● Associação do Assentamento Terra da liberdade – Idalino Damião;
● Embrapa Semiárido – Aline Áurea;
● Pró-Semiárido/ FIDA – Aline Martins;
● Articulação Nacional de Agroecologia;
● Movimento dos Trabalhadores sem Terra – Florisvaldo Araújo;

JUSTIFICATIVA:

O presente requerimento tem por objetivo iniciar uma discussão que possa culminar com a
elaboração democrática do Plano Municipal de Agroecologia, Produção Orgânica e Agricultura
Urbana, e que possa ser agente de criação, integração, articulação e adequação de políticas
públicas, programas e ações indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica, e assim
possa contribuir para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população
petrolinense, por meio do uso sustentável dos recursos ambientais e da oferta e do consumo de
alimentos saudáveis, de origem animal e vegetal.

A segurança alimentar e nutricional tem ocupado cada vez mais um lugar de destaque nas
agendas políticas de várias nações, visando à produção de alimentos para todo o conjunto da
população em quantidade e qualidade adequada, a partir da agricultura em toda a sua diversidade,
com a conservação dos diferentes biomas na forma da biodiversidade, do solo e da água.
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Apesar da crescente preocupação com o que chega à mesa da população, nas últimas
décadas, a base da alimentação tem se reduzido ao ponto de que, hoje, somente quatro espécies
sejam responsáveis pela metade das calorias presentes na alimentação humana.

O crescimento da produção orgânica e de base agroecológica em todo o mundo é uma
resposta à demanda da sociedade por produtos mais seguros e saudáveis, originados de relações
sociais e de comércio mais justas. Na última década, o valor da produção orgânica comercializada
mundialmente passou de 20 para 60 bilhões de dólares, e a área manejada sob esses modelos de
produção expandiu-se de 15 para mais de 35 milhões de hectares. No âmbito nacional, o mesmo
interesse na saúde do homem e do meio ambiente e na busca de maior cooperação no sistema
produtivo tem levado a um crescimento sistemático na demanda e na oferta de produtos orgânicos
e de base agroecológica. Em todas as regiões do Brasil, existem exemplos concretos e exitosos de
produção orgânica e de base agroecológica, desenvolvidos a partir do esforço dos agricultores e de
organizações e movimentos sociais articulados em diversas redes. Como exemplo, podemos citar a
Rede Ecovida de Agroecologia, no Sul do país, a Rede Xique-Xique de Comercialização
Solidária, no Nordeste, a Rede Cerrado, na região central do país, e a própria Articulação Nacional
de Agroecologia (ANA), que congrega milhares de famílias, organizações e movimentos sociais
representativos de agricultores/as, extrativistas, povos e comunidades tradicionais.

Esse debate se faz importante ainda pelo fato de que vigora no município a Lei Nº 3.
262/2019, que instituiu a Política Municipal de Agroecologia e Produção Orgânica do Município
de Petrolina e que em seu texto legal estabelece a necessidade de criação de um Plano Municipal,
para que haja uma estruturação adequada e completa sobre o tema.

Diante do cenário do avanço de um debate tão importante é fundamental que Petrolina
também continue esse debate e dê passos significativos que representarão melhoras significativas
na produção e no consumo de alimentos em nossa cidade. E contamos com a compreensão dos
demais Vereadores e demais Vereadoras para que o presente requerimento possa ser aprovado e
com a gestão municipal para que se some a esse importante dialogo no município.

Sala das sessões, 15 de junho de 2021.

GILMAR DOS SANTOS PEREIRA
VEREADOR

cas
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