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REQUERIMENTO Nº 1269/2021
Maringá, 13 de setembro de 2021.
O adiante nomeado, Vereador com assento à Câmara Municipal, no uso de suas
atribuições regimentais, ouvido o Egrégio Plenário, requer ao Exmo. Sr. Ulisses de Jesus Maia Kotsifas,
Prefeito Municipal, que informe a esta Casa de Leis, para fins de esclarecimento público, relativamente às
analises de solo das hortas comunitárias do Município, qual a periodicidade da realização e a
disponibilidade de calcário e fertilizantes.
Ressalta se que a análise do solo é fundamental para que os produtores possam
diagnosticar as condições do solo tanto químicas como físicas, como os teores nutricionais, acidez e o
tamanho das partículas, permitindo avaliar a necessidade de calagem, quanto e qual tipo de calcário deve
ser utilizado e quais nutrientes devem ser fornecidos por meio de adubação, ou seja, a garantia de uma alta
produtividade aliada a preservação do meio ambiente passa por um solo fértil e conservado e a análise do
solo é fundamental para propiciar as melhores condições para as culturas desejadas.
Essas amostras a serem coletadas do solo anualmente, geralmente são feita antes do
plantio das culturas, sejam anuais ou perenes. Através dessa técnica é possível:
- Identificar fatores limitantes de rendimento de cada cultura;
- Indicar a capacidade de fornecimento de nutrientes do solo, servindo de ponto de
partida para o uso de recomendação de fertilizante e calcário;
- Identificar e entender a variabilidade natural do solo;
- Monitorar as tendência a longo prazo, de forma que os programas de manejo de
nutrientes possam ser ajustado para atender as metas de produtividade.
Atenciosamente, Vereador Onivaldo Barris.
Plenário Vereador Ulisses Bruder.
Documento assinado eletronicamente por Onivaldo Barris, Vereador, em 13/09/2021, às 15:46,
conforme Lei Municipal 9.730/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.cmm.pr.gov.br/verifica informando
o código verificador 0230033 e o código CRC 5A424D09.
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