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PROJETO DE LEI N° 002/2019 
 

AUTORIA DO PODER LEGISLATIVO 
 
 

“INSTITUI A FEIRA DE PRODUTOS 
ORGÂNICOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, 
AGROINDÚSTRIAS E ECONOMIA 
SOLIDÁRIA DE GLORINHA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS”. 

 

DARCI JOSÉ LIMA DA ROSA, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado 
do Rio Grande do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

Art. 1º Fica instituída, no âmbito do Município de Glorinha, a Feira de 
Produtos Orgânicos, da Agricultura Familiar, Agroindústrias e Economia 
Solidária, tendo os seguintes objetivos: 

I - promover e valorizar os empreendimentos associativos, cooperativos 
e artesanais do Município priorizando os produtos locais; 

II - oportunizar à população o consumo consciente de produtos in natura 
de agricultores familiares, agroindústrias e da Economia Solidária; 

III - promover a geração de trabalho e renda, através da exposição e 
comercialização dos produtos locais; 

IV - despertar nas crianças, jovens e adultos o interesse pelo consumo 
consciente da alimentação saudável, valorizando nossa cultura e a culinária 
local. 

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se Feira de Produtos Orgânicos, 
da Agricultura Familiar, Agroindústrias e Economia Solidária aquela que se 
realiza em caráter permanente ou temporário, de forma organizada, visando a 
produção de bens, a distribuição, a comercialização e o consumo 
responsável, que tenham por base os princípios de autogestão, cooperação e 
solidariedade, almejando a gestão democrática, a distribuição equitativa das 
riquezas produzidas coletivamente, o desenvolvimento local integrado e 
sustentável, o respeito ao equilíbrio dos ecossistemas, a valorização do ser 
humano e do trabalho e o estabelecimento de relações igualitárias entre 
homens e mulheres. 
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Art. 3º A Feira de Produtos Orgânicos, da Agricultura Familiar, 
Agroindústrias e Economia Solidária, funcionará em local público e ainda em 
outros locais com potencial de comercialização, a qual deverá: 

I – realizar a manutenção da higiene e limpeza do espaço, sob a 
responsabilidade dos feirantes; 

II – responsabilizar-se pela montagem e desmontagem dos “stands” de 
comercialização dos produtos, de propriedade e sob responsabilidade dos 
feirantes. 

Art. 4º A Feira de Produtos Orgânicos, da Agricultura Familiar, 
Agroindústrias e Economia Solidária será coordenada pelo Conselho de 
Municipal de Agricultura e será inspecionada e licenciada pelos órgãos 
municipais competentes, e poderá contar com o auxílio e apoio técnico da 
Emater, SENAR e Sindicato Rural. 

Art. 5º Na Feira de Produtos Orgânicos, da Agricultura Familiar, 
Agroindústrias e Economia Solidária será permitida, ainda, a realização de 
atividades recreativas, musicais e culturais, bem como a promoção de 
campanhas de interesse público e social e de oficinas de capacitação. 

Art. 6º Na Feira de Produtos Orgânicos, da Agricultura Familiar, 
Agroindústrias e Economia Solidária não será permitida a comercialização 
dos seguintes produtos: 

I - mercadorias industrializadas de qualquer tipo; 

II - bebidas alcoólicas, exceto aquelas de fabricação artesanal. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 
 

Glorinha, 15 de abril de 2019. 
 
 

 
EVERALDO DIAS RAUPP 

Vereador do MDB 
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JUSTIFICATIVA 
 
 

Estamos encaminhando o Projeto de Lei que INSTITUI A FEIRA DE 
PRODUTOS ORGÂNICOS, DA AGRICULTURA FAMILIAR, 
AGROINDÚSTRIAS E ECONOMIA SOLIDÁRIA DE GLORINHA E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS, para apreciação dos pares do Poder Legislativo. 

Cabe ressaltar a importância da criação desta Feira, tendo em vista o 
grande número de pequenos agricultores em nosso município. 

Essas feiras possuem grande importância sociocultural, uma vez que as 
mesmas são muito mais que apenas espaços de transações comerciais, são 
espaços de interação entre as pessoas e que ainda preservam a diversidade 
de nossa cultura popular e alimentar. E também as vantagens de consumir 
alimentos orgânicos são muitas, dentre elas a maior concentração de 
nutrientes, a maior durabilidade, sabor totalmente real e a isenção de 
prejuízos à saúde. 

É cada vez mais comum, as feiras agroecológicas ou feiras orgânicas, 
como são popularmente mais conhecidas em algumas localidades, ser uma 
releitura das feiras livres convencionais. As principais diferenças estão no fato 
de que nas feiras agroecológicas os produtos comercializados são produzidos 
sem agrotóxicos e insumos químicos e que são as próprias famílias 
agricultoras que comercializam sua produção. 

É relevante destacar que as feiras representam uma importante 
estratégia para escoar a produção de agricultoras e agricultores que 
produzem de forma agroecológica, por absorver grande diversidade de tipo de 
alimentos in natura e beneficiados e por permitir uma remuneração justa pelo 
produto vendido, uma vez que são os próprios produtores comercializando 
diretamente ao consumidor final, sem passar por atravessadores. 

A produção agroecológica possibilita benefícios ambientais, sociais e 
econômicos para o município, pois envolve a melhora da qualidade de vida de 
quem produz e quem consome, conserva a vitalidade e diversidade do meio 
ambiente, permite que as comunidades cuidem de seu próprio ambiente e 
gera uma estrutura municipal para o fortalecimento da aliança de integração 
campo e cidade. 

As famílias agricultoras que comercializam seus produtos nas feiras 
agroecológicas estão respaldadas legalmente. Elas se cadastram junto ao 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esses agricultores 
passam a constar em um cadastro nacional de produtores orgânicos, mas que 
não podem utilizar o selo de orgânicos nos seus produtos. Eles devem exibir 
na barraca o seu cadastro e ainda permitir que seus consumidores visitem 
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sua propriedade para que possam verificar o que é produzido e de que forma. 
Também permitem a entrada dos órgãos de fiscalização sempre que preciso. 
Esse sistema é a regulação e aperfeiçoamento do bom e velho sistema 
informal de confiança que sempre existiu nas feiras agroecológicas e que 
antecede a legislação. 

O Projeto de Lei também autoriza a utilização do espaço da feira como 
um espaço cultural, para exposições, de debate e troca de experiências, 
formação, de consumo consciente, etc.  

Por fim, tendo em vista os aspectos observados, a implementação da 
Feira de Produtos Orgânicos, da Agricultura Familiar, Agroindústrias e 
Economia Solidária em nosso município atenderá, de modo geral, a 
comunidade na qual lhes proporcionará uma melhor qualidade de vida através 
do consumo de produtos agroecológicos produzidos localmente.  

 
Desse modo, espera-se, portanto, que os Nobres Edis aprovem este 

Projeto de Lei. 
 

Glorinha, 15 de abril de 2019. 
 
 

 
EVERALDO DIAS RAUPP 

Vereador do MDB 
 

 


