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O l-ereador LALZ. FLÁYIÜ RODR.IGUE§ DIA§, nO uSO

de suas atribuições legais, propõe à apreciação da Plenario da Câmara
Municipal- o seguinte PROJETO SLLEi

Art l" - Fica assegurada a partícipação dos produtores rurais e

em eventos, organizados, patrocinados ou apoiados pelo
MunicÍpio de Nazmé da MXa-PE, a fim de incentivar a qualificação da
produção orgânic4 valonzar os produtos locais e apoiar a comerciahzaçãa.

Parágrafo único. A participação de que trata o art. 10 fica
dispensada qumdo não houver comerúalizaçáo de produtos alimentícios
no evento ou quando o público alvo nâo for compatível com as atividades
relacionadas aos produtores rurais e orgânicos.

Art 2" - O promotor e/ou realizador do evento deverá
obrigatoriammte disponibilizar eryaço fisiço visível e bem localizado para
a instalação da inÊaestnrtura necessária à comercialização dos produtos.

Art 3" - O Poder Executivo regulamentar4 no que couber, a
presente Lei.

Ârt.4o - Esta ki entra em vigor na data de sua publicação.
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Prezado Pares-

AprÊsento para deliberação do Plenario deste Poder, O Projeto
de Lei n" A?Í2019, dispondo sobre a participação dos produtores rurais e

orgânicos do Município de Nazaré da Mata-PE em eventos, organizados,
patrocinados ou ryoiados pelo Poder Executivo Municipal .

O Projeto objetiva criar meçanismo e politica de incentivo a
agriculura frniliar e mgfuica do nosso município, dando visibilidade e

oportrmidade 6 pequenos agucultores de nosso municípiode expor e

comercialização suas mercadorias de fonna perene, nãoa Íicando adistrito
as feiras liwes de nossa cidade.

Tal proposittra fomentará a produção agricola de produtos
orgânicos e da agricultura familitr, dando visibilidade, dignidade e
importancia as agrocultores rurais de nossa cidade.

Na certeza da aprovação dos nobres pares.

Sala das §essões da Câmara Municipal de Nazar* da
§{ata-P eI'8IrS

&*a Dantas Barreto, 1338 - Fone; i81) 3633-1533 - CEP 55800-0S0 - NazarÉ da Mãta - pE

q

LU{Z FLAYIÜ



temara Municipal de Naxmrq& dm frdsata * pm
Casa Joaquirm Nmhum*

LEI l{', 4â § lã& § $.

Dispõe sobre a participação dos produtores
ruraÍs e orgânicos do Município de Nazaré da
Mata-PE eür evento§, organizados,
patrociuados ou apoiados pelo poder
Executivo Municipal e dá outras providências.

A cÂtARA tuxtctpAL DE NAzARÉ pA MATA.pE: ApRovA

Art l'- Fica assegurada a participação dos produtores rurais e orgânicos em
eventos, orgnízdoq pafrocinados ou apoiados pelo Município de Nazaré da Mata-PE,
a fim de incemirar a qualificação da produção orgânica, valorizar os produtos locais e
apoiar a comcializaio.

Prrírrú úrio. A prticipação de que trata o caput deste artigo, frca
disPemada qumdo aão hower comercialização de produtos alimentícios no evento ou
quane o plhlioo alvo não for compatível coln âs atividades relacionadas aos
pro&rores nrais e orgânicos.

Art f - O promotor er'ou realizador do evento deverá obrigatoriamente
disponibilia Gspogo fisico visível e bem localizado para e instalação da infraestrutwa
necqsária à cmercirlização dos produtos.

Arü 3'- O Foder Execúivo regulamentará: ilo que couber, a presente Lei.

Art. 4' - Esta Iei entra em vigor na data de sua publicação.

\rli.t da' Câmara *lunicipal de Nazaré da MatalPE, em
*? rle abril de litl'r
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