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Indica ao Senhor Silvano Amaral - Secretário de 
Estado de Agricultura Familiar, com cópia ao Senhor 
Eugenio Roque Bones – Presidente da Associação de 
Produtores Feirantes de Juína MT, a necessidade da 
destinação de casas de vegetação (estufas)  para  que 
a Associação de Produtores Feirantes de Juína, 
CNPJ nº  37.501.079/0001-44,  possam atender as 
demandas dos consumidores no período de chuvas.   

 
O vereador abaixo signatário, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 126 do 

Regimento Interno da Câmara, INDICA ao Senhor Silvano Amaral - Secretário de Estado de 
Agricultura Familiar, com cópia ao Senhor Eugenio Roque Bones – Presidente da Associação de 
Produtores Feirantes de Juína MT sobre a necessidade e oportunidade do atendimento desta 
proposição. 
 
Justificativa  
 
 As casas de vegetação são um instrumento de proteção ambiental para produção de 
plantas, como hortaliças flores e outras plantas.  
 As e estufas  solicitadas  e que se destinam a Associação de Produtores Feirantes  serão 
de  uso parcial , isto é,  a sua  utilização de cobertura da estrutura para obter-se o efeito ‘guarda-
chuva’, devido nossa  cidade ter um  período  longo de chuvas, que  iniciam  no próximo  mês de  
outubro  e cessam no  inicio do mês de  abril do próximo ano. 
 Com tanta chuva, os produtores feirantes, veem a produção de hortaliças, legumes, etc, 
diminuírem consideravelmente inclusive  interferindo na qualidade do produto que  é colocado a 
venda. Assim deixam de atender o consumidor que é cliente fiel. 
 Considerando todas as vantagens  que esta estrutura  traz como relacionado abaixo que é 
justa oportuna e benéfica  para esta classe que tenta reagir aos impactos  deixados pela pandemia 
do COVID-19. 
 Quais são os seus principais benefícios? 
 A grande vantagem das estufas agrícolas é que elas permitem a criação de 
microambientes completamente livres das intempéries e com condições de temperatura, umidade 
e luminosidade ideais para cada hortaliça. Esse controle sobre o clima no interior das estruturas 
gera uma série de benefícios tanto ao produtor quanto ao consumidor. Veja: 

 

Discussão e votação única em: ____/_____/____ 

(   ) Aprovada por unanimidade 

(   ) Aprovada por ____x____ votos. 

(   ) Rejeitada por ____x____votos. 

       Abstenções ____ votos. 

 

______________________ 
Assinatura do (a) presidente 

 
( X) Indicação  

(    ) Requerimento 

(    ) Moção 

(    ) Projeto Decreto Legislativo 

(    ) Projeto Resolução 
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 Cultivo fora de época 
 Uma vez que o produtor não é mais refém da sazonalidade, ele pode cultivar e colher 
espécies fora da sua época. Isso faz com que a sua produção atenda à demanda de consumo, 
oferecendo alimentos de qualidade e equilibrando os preços no mercado. 
 As estufas também permitem o cultivo de hortaliças em regiões que, naturalmente, não 
proporcionam condições adequadas, aumentando o trâmite de oferta e procura do comércio. 
 Proteção às pragas 
 Em campo aberto, mesmo fazendo o manejo adequado, a plantação é muito mais 
suscetível ao ataque de pragas do solo e de diversos insetos, como gafanhotos, lagartas e 
percevejos. 
 Aumento da qualidade 
 Os cultivares de estufa sempre terão um clima adequado, potencializando ao máximo o 
desempenho das plantas. Visto que no setor de hortaliças existe a preocupação quanto à cor, ao 
sabor, ao cheiro, à textura e às outras características visuais (e não somente à quantidade do 
produto), é extremamente importante que os vegetais recebam as condições ideias para se 
desenvolverem. Assim, a produtividade aumenta e, consequentemente, a lucratividade. 
 Redução de agrotóxicos 
 Devido ao maior controle sobre as pragas, as estufas agrícolas proporcionam um sistema 
de produção muito mais limpo, o que reduz drasticamente a utilização de agrotóxicos. 
 Visto a crescente insatisfação da população frente ao uso de químicos nas lavouras, o 
cultivo protegido desempenha um papel importante nessa questão. As hortaliças de estufas 
atendem às demandas de consumidores conscientes e exigentes. 
 Assim posto, conto com apoio dos nobres pares na aprovação desta matéria.  
 Sala das Sessões, Plenário Henrique Siminato 13 de setembro  de 2020.  
 
 
 

SAULO EVANGELISTA DOS SANTOS  
Vereador Autor 
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