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PARECER N° 776/2013 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 210/2012.  
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, que estabelece 
diretriz para a promoção da atividade pedagógica de complementação curricular 
“horta nas escolas da rede pública municipal”, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade.  
A Comissão de Administração pública parecer pela favorável ao projeto.  
Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar. De acordo 
com o projeto em questão, o poder público promoverá nas escolas da rede 
municipal a atividade pedagógica de complementação curricular denominada “horta 
nas escolas” que terá como foco, entre outras, as seguintes ações: priorização da 
plantação de hortas, sempre que possível, nas escolas integrantes da rede pública 
municipal; conscientização dos alunos sobre a importância das hortaliças e seu 
valor nutritivo; estímulo à conscientização quanto à higiene necessária para a 
manipulação de alimentos; e dedicação de esforços para a realização de eventos 
que envolvam o plantio de sementes de hortaliças fornecidas pela municipalidade, 
que envolvam toda a comunidade escolar. A iniciativa também possibilita a 
celebração de acordos, convênios e parcerias com o poder público municipal, 
visando a contribuição das instituições da sociedade civil organizada, bem como de 
entidades públicas por meio de sugestões, informações, recursos humanos e 
materiais para viabilizar a consecução dos seus objetivos. Segundo o autor, a 
propositura é justificada porque, ao estimular a elaboração de hortas nas escolas, 
aproxima os educandos da natureza e reforça a vivência destes de maneira prática 
por meio das atividades de plantio de mudas e sementes.  
Portanto, favorável é o nosso parecer.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 15/05/2013.  
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