
CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA No 64/2019.

Dispõe  sobre  a  participação  dos

produtores  rurais  e  orgânicos  do

Município de Divinópolis em eventos

organizados,  patrocinados  ou

apoiados  pelo  Poder  Executivo

Municipal e dá outras providências.

Art.  1o  Fica  assegurada  a  participação  dos  produtores  rurais  e  orgânicos  em  eventos,

organizados,  patrocinados  ou  apoiados  pelo  Município  de  Divinópolis  a  fim  de  incentivar  a

qualificação da produção orgânica, valorizar os produtos locais e apoiar a comercialização.

Parágrafo único. A participação de que trata o art. 1o fica dispensada quando não houver

comercialização de produtos alimentícios no evento ou quando o público alvo não for compatível

com as atividades relacionadas aos produtores rurais e orgânicos.

Art. 2o O promotor e/ou realizador do evento deverá obrigatoriamente disponibilizar espaço

físico visível e bem localizado para a instalação da infraestrutura necessária à comercialização dos

produtos.

Art. 3o O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a presente Lei.

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Divinópolis, 07 de agosto de 2019.

Vereador Vicente de Paula – Nego do Buriti

2o Secretario



CÂMARA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
MINAS GERAIS

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo incentivar a produção orgânica, valorizar os produtos

locais e apoiar a comercialização, além de  garantir o direito aos produtores rurais e orgânicos de

participarem de eventos organizados, patrocinados ou apoiados pelo Município de Divinópolis.

A agricultura orgânica ganha destaque na geração de emprego e renda para o agricultor familiar,

como  também  se  destaca  de  forma  positiva  no  âmbito  da  preservação  do  meio  ambiente.  O

pequeno  agricultor  tem  a  vantagem da  diversificação  da produção   que   lhe   proporciona   a

estabilidade   da   renda   durante   o   ano   e, paralelamente,  gera  emprego  para  a  comunidade

rural  aproveitando   a   mão de obra familiar.

Como forma de contribuir para a divulgação e comercialização dos produtos dos produtores rurais e

orgânicos do Município, submetemos o presente Projeto de Lei a apreciação dos nobres pares. 

Vereador Vicente de Paula – Nego do Buriti

2o Secretario


