
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002, DE 18 DE ABRIL DE 2022. 
 
  
 

Institui a “Semana Municipal da agricultura” 
e dá outras providências.  

 

 

 

Art. 1º. A “Semana Municipal da Agricultura”, dar-se à anualmente na semana do dia 25 
de Julho, durante as festividades da Semana do Colono e do Motorista. 
 
Art. 2º. As comemorações alusivas à “Semana Municipal da Agricultura” terão como 
objetivos a mobilização do segmento agrícola de Nova Pádua/RS para o intercâmbio de 
técnicas, cursos, debates, seminários, palestras, e contemplará a categoria dos 
agricultores com possibilidade de virem a expor os frutos de suas atividades. 
 
Parágrafo Único. É prioridade da “Semana Municipal da Agricultura” a valorização do 
homem do campo, que faz da agricultura sua ocupação principal e que propicia ao 
mundo, particularmente urbano, a possibilidade de poder contar com aquele que prepara 
a terra, semeia, cuida, colhe e vende a base alimentar que sustenta as grandes cidades. 
 
Art. 3º. As ações descritas no art. 2º poderão ser realizadas pelo poder público, por 
instituições de ensino, entidades representativas de classe e pelas organizações da 
sociedade civil isoladamente ou em parceria. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Câmara Municipal de Nova Pádua/RS, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e dois. 

 
 

                                Giseli B. Rossi                                            Lino Peccati 
Vereadora Progressistas                   Vereador Progressistas 

 
 
 

                  Deise Bunai                        Gilnei Smiderle                        Maico Morandi 
Vereadora Progressista        Vereador Progressistas          Vereador Progressistas 



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
Excelentíssimo Senhores Vereadores: 
 
 

Viemos através deste solicitar a análise e aprovação do Projeto de Lei Legislativo em 

tela, sob os seguintes motivos: 

Ao instituirmos a “Semana Municipal da Agricultura” estaremos dignificando e 

prestigiando aqueles que, muitas vezes, se submetem a intensos trabalhos sob o calor e o sol 

escaldante de meses, para nos legar a opção por diferentes pratos ou cardápios alimentares. 

Estaremos, também, proporcionando-lhes o momento ideal para estabelecer contatos entre si, de 

forma a intercambiar boas práticas e técnicas apuradas que possam ampliar a produção e a 

qualidade de sua atividade profissional. 

Objetiva se, portanto com o apoio de todos os vereadores, valorizar a agricultura em 

nosso município, nesta e nas próximas administrações. 

São esses os motivos pelos quais submetemos esta proposição ao exame dos ilustres 

membros da Câmara Municipal de Nova Pádua. 

Câmara Municipal de Nova Pádua/RS, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois 
mil e vinte e dois. 

 
 

                                  Giseli B. Rossi                                        Lino Peccati 
Vereadora Progressistas                   Vereador Progressistas 

 
 
 

                Deise Bunai                          Gilnei Smiderle                   Maico Morandi 
Vereadora Progressista        Vereador Progressistas          Vereador Progressistas 

 

 
 

 


