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Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício n" 674/18, datado em 25 de

setembro de 2018, através do qual nos encaminha o Requerimento n° 269/18, de autoria do

nobre vereador Adeilton Tiago dos Santos, apresentado durante a 32a Sessão Ordinária, da 2a

Sessão Legislativa, da 13a Legislatura, realizada em 25 de setembro de 2018, em resposta a

propositura informamos:

a) Curso de Jardinagem;

b) As aulas são ministradas no eco auditório da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente;

c) As aulas são administradas pelos engenheiros

Durvalino e Júlio sobre formação de tipos de solo, perfil, fertilidade, controle de erosão do solo

e áreas de preservação permanente;

d) Uma tarde de sábado a cada 15 dias;

e) Não existe parceria;

f) Não, é executado pelas Secretarias Municipais de

Cidadania e Meio Ambiente;

g) O curso é teórico e prático administrado por

funcionários da SEMA;
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h) Já passaram pelo projeto de acordo com o que consta

em arquivo físico e eletrônico aproximadamente 73 beneficiados. O projeto teve seu início em

2003 referente a este período não consta na atualidade arquivos;

i) Concluíram o curso de Jardinagem 25 alunos,

atualmente nesta administração estão concluindo o curso de jardinagem 22 alunos;

j) Os beneficiários do projeto estão inclusos todos os

gêneros e a idade é a partir de 18 anos, atualmente estão participando homens, mulheres e jovens

com idade acima de 18 anos;

k) Não, curso exclusivo de Jardir agem;

1) A preocupação maior é in zlusão social tendo em

vista que a escolha dessas pessoas se baseia em diversos motiv s.

Excelentíssimo Senhor
BRUNO MARTINS DE tLM
DD. Presidente da Câmarâ


