
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 675/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0707/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador David Soares, que cria 
parágrafos no art. 9º da Lei n° 13.727, de 12 de janeiro de 2004, que dispõe sobre Programa 
de Agricultura Urbana e Penurbana - PROAURP no Município de São Paulo e define suas 
diretrizes, e dá outras providências. 

De acordo com a justificativa, a proposta visa a adoção da minhocultura como suporte 
didático nas escolas municipais, ao mesmo tempo, que cria no estudante a consciência 
ambiental, assim como a noção de transformação, essencial ao conceito de sustentabilidade. 

A propositura reúne condições para prosseguir em tramitação na forma do Substitutivo 
ao final proposto. Vejamos. 

De acordo com a Constituição Federal, art. 225, todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações. 

A Carta Magna dispõe, ainda, ser competência concorrente da União, Estados e 
Distrito Federal legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição (art. 24, VI), e 
também dos Municípios, eis que a eles cabe suplementar a legislação federal e estadual no 
que couber, nos limites do interesse local (art. 30, I e II). 

A Lei Orgânica do Município, por seu turno, ao tratar de meio ambiente, determina que 
o Município deve zelar pela sua preservação, conservação, defesa, recuperação e melhoria 
(arts. 180). 

Sob o ponto de vista do meio ambiente, portanto, o projeto vai ao encontro de nosso 
ordenamento jurídico, eis que cria mecanismos de incentivo à minhocultura nas escolas 
públicas. 

Ademais, o programa tem seu aspecto social, na medida em que traz benefícios para a 
população na área essencial da alimentação, estando neste aspecto amparado no art. 23, 
inciso II, da Constituição Federal, segundo o qual é competência comum da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios cuidar da assistência pública. 

O projeto está amparado nos arts. 13, I; 30 "caput"; e 180 da Lei Orgânica do 
Município, nos arts. 23, inciso II; 24, inciso VI; 30, incisos I e II; e 225 da Constituição Federal. 

Por tratar de assunto relativo à política municipal do meio ambiente deverão ser 
convocadas durante a sua tramitação pelo menos 2 (duas) audiências públicas, nos termos do 
art. 41, VIII, da Lei Orgânica do Município. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, do mesmo diploma legal. 

Em vista do exposto, na forma do Substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE. 

 

 

 



SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0707/17. 

Cria parágrafos no art. 9º da Lei n° 13.727, de 12 de janeiro de 2004, que dispõe sobre 
Programa de Agricultura Urbana e Periurbana - PROAURP no Município de São Paulo e define 
suas diretrizes e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Ficam criados os parágrafos 1º e 2º no artigo 9º da Lei n° 13.727, de 12 de 
janeiro de 2004, com a seguinte redação: 

"Art. 9° (...) 

§ 1º As escolas de ensino básico poderão manter minhocário em suas dependências, 
com finalidade didática, voltada à produção de adubo a ser utilizado nas áreas verdes do 
próprio estabelecimento de ensino, quando houver, ou serem transferidos para outras unidades 
próximas. 

§ 2º A minhocultura nas escolas respeitará as diretrizes do Decreto regulamentador do 
Executivo, que deve observar, dentre outras, o seguinte: 

I - objetivos didáticos integrados às disciplinas relacionadas com a minhocultura; 

II - produção prioritariamente de subsistência; 

III - observação das normas sanitárias aplicáveis à espécie; 

IV - adoção de parcerias com a iniciativa privada, permitida a publicidade de produtos 
associados à minhocultura. (NR)" 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações 
orçamentária próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 16/05/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB 

Caio Miranda Carneiro - PSB - Relator 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS - Contrário 

Edir Sales - PSD 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/05/2018, p. 90 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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