
PROJETO DE LEI Nº ......./2022 

 

 Reestrutura a Feira do Produtor de Flores da Cunha e 

revoga a Lei Municipal nº 1.262, de 12 de outubro de 1989. 

 

Art. 1° Fica reestruturada a Feira do Produtor no município de Flores da Cunha, 

visando fortalecer o produtor rural, o comércio local e a comercialização direta da produção 

agrícola do município. 

Art. 2º A Feira do Produtor acontecerá semanalmente, em local predeterminado 

pela municipalidade, sendo permitida a comercialização direta de produtos 

hortifrutigranjeiros. 

Art. 3° A Feira do Produtor será realizada na área central do município de Flores 

da Cunha. 

Art. 4° O Poder Público concederá estrutura adequada para que os feirantes 

exponham os seus produtos.  

Art. 5° Todos os feirantes deverão cadastrar-se na Secretaria Municipal de 

Agricultura, para fins de usufruírem dos benefícios deste Lei. 

Art. 6° O Poder Executivo Municipal através da Secretaria Municipal de 

Agricultura, regulamentará a Feira do Produtor, por meio de Decreto Executivo. 

Art. 7° Revoga-se a Lei Municipal n.º 1.262, de 12 de outubro de 1989.  

 Art. 8° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 Gabinete do Prefeito Municipal de Flores da Cunha, aos vinte e quatro dias 

do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois. 

 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 

  



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS: 

 

O Projeto de Lei, anexo, que encaminhamos à Colenda Câmara Municipal para 

considerações, apreciação e votação dos Senhores Vereadores, foi motivado pelas razões a 

seguir expostas: 

A lei que rege a Feira do produtor é datada do ano 1989, desde então ocorreram 

inúmeras e significativas mudanças na agricultura e no comércio. Diante disso o presente 

Projeto de Lei visa atualizar e modernizar a legislação que trata sobre a Feira do Produtor. 

A Feira do Produtor visa a cooperação entre os agricultores, consumidores e o 

poder público, aumenta a renda e fortalece a organização do pequeno produtor, aumenta o 

valor agregado dos produtos e oferece aos compradores produtos diversificados, com 

qualidade e preços mais acessíveis.  Por isso a nova legislação beneficia os agricultores, 

comerciantes, público em geral, que participam da Feira do Produtor e toda a comunidade 

florense. 

Este Projeto de Lei atualiza informações sobre a execução da Feira e outras 

determinações, pretendendo a futura reestruturação da Feira, em um amplo espaço, para a 

realização de atividades diversas e a participação de mais feirantes e público em geral. 

Assim, esperamos contar com o apoio dos Senhores Vereadores na aprovação 

desta importante alteração de Lei. 

 

CÉSAR ULIAN 

Prefeito Municipal 

 


