
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                       ESTADO DO PARÁ 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE BREVES 

 
PROJETO DE LEI Nº  007/2017 

“INSTITUI O “DIA MUNICIPAL DO (A) AGRICULTOR 

(A) FAMILIAR” E A “SEMANA MUNICIPAL DA 

AGRICULTURA FAMILIAR” A SEREM COMEMORADOS 

NO MUNICÍPIO DE BREVES, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 

                     O Prefeito do Município de Breves, Estado do Pará, Antônio Augusto 

Brasil da Silva, FAZ SABER que a Câmara Municipal em sessão ordinária realizada no 

dia 29 de junho de 2017, aprovou o Projeto de Lei Nº 007/2017 de autoria do Vereador 

Eliezer Martins da Silva, e  sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica instituído no Município de Breves, o “Dia do (a) Agricultor (a) Familiar”, a 

ser comemorado anualmente no último Domingo do mês de Setembro. 

Parágrafo único. Concomitantemente, na segunda feira anterior ao domingo do “Dia 

Municipal do (a) Agricultor (a) Familiar”, será também instituída e comemorada 

anualmente, a “ Semana Municipal da Agricultura Familiar”. 

Art. 2º  A semana Municipal da Agricultura Familiar tem como objetivos: 

I – Fortalecer, apoiar e incentivar o desenvolvimento da agricultura familiar e suas 

formas sindicais, associativas e cooperativas de produção, gestão e comercialização; 

II – Incentivar a criação de políticas públicas para o fortalecimento e desenvolvimento 

da agricultura familiar no Município de Breves; 

III – Viabilizar e ofertar alternativas para o (a) agricultor (a) familiar, assim como 

Capacitar e profissionalizar, preparando-os (as) para o melhor desempenho de suas 

atividades; 

IV – Criar espaços para os (as) agricultores (as) discutirem questões locais especificas, 

relacionadas com a agricultura familiar e seu desenvolvimento levando em conta as 

especificidades de cada local; 

V – A Semana Municipal da Agricultura Familiar deverá ser realizada pela Prefeitura 

Municipal de Breves, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e pela economia 

solidária, em parceria com outras entidades e/ou órgãos interessados do setor público e 

ou privado; 

VI – A Semana Municipal da Agricultora Familiar se encerrará com a comemoração do 

Dia do (a) Agricultor (a) Familiar. 

Art. 3º As comemorações alusivas ao “Dia do (a) Agricultor (a) Familiar” e a “Semana 

Municipal da Agricultura Familiar” de que trata esta Lei. Passam a integrar o calendário 

oficial de eventos realizados pelo Município de Breves. 
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SEÇÃO I 

DAS COMEMORAÇÕES 

 

Art. 4º – A Prefeitura Municipal de Breves e a  Secretaria Municipal de Agricultura 

juntamente com seus parceiros, premiarão os (as) agricultores (as) no “Dia Municipal 

do (a) Agricultor (a) Familiar”, segundo suas categorias e critérios pré-estabelecido 

pelos órgãos competentes, organizadores do evento e ou Instituições que os 

representam.  

I – Será homenageado durante ou ao final do evento através de: 

a) Menções de Honrarias. 

b) Certificações. 

c) Mural de fotos. 

d) Apresentação em slide. 

 

II – Pessoas, famílias e ou instituições cujas historias de vida, realização de feitos ou 

Atos, contribuíram ou estão contribuindo com o desenvolvimento em prol da agricultura 

familiar; 

 

III – O Município de Breves autorizará a montagem de palanques e palcos em local 

apropriado e pré-definidos,  assim como de barracas e tendas, para a exposição e vendas 

de produtos agrícolas durante as comemorações do “Dia do (a) Agricultor (a) Familiar” 

e da “Semana da Agricultura Familiar”, observando as disposições do Art. 2º da Lei 

Municipal Nº 2.482/2017, sendo vedada a permanência destas após as comemorações. 

  

SEÇÃO II 

DA COMISÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 

 

Art. 5º Será eleita ao final do evento que comemora o “Dia do (a) Agricultor (a) 

Familiar” pelas instituições participantes, que representam a categoria, uma comissão 

que cuidará da organização e preparativos para as comemorações do ano subsequente. 

I – A comissão de que trata o Art. 5º uma vez eleita não poderá ser reeleita mais de uma 

vez; 

II – A comissão de que trata Inciso I elegerá após o evento em local e data pré-

estabelecidos um (a) presidente que conduzirá juntamente com os (as) demais membros 

da comissão os trabalhos de que trata o Art. 5º. 
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SEÇÃO III 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 6º Fica autorizado (a) o (a) presidente juntamente com a comissão organizadora, 

com apoio da Secretaria Municipal de Agricultura a:  

§ 1º “Realizarem pequenos eventos durante o ano, em datas que antecedem o “Dia do 

(a) Agricultor (a) Familiar” e a “Semana da Agricultora Familiar” em todos os distritos 

do município de Breves, visando a mobilização dos (as) agricultores (as) suas 

instituições e o incentivo das atividades agrícolas; 

§ 2º Buscarem parcerias, patrocínios e ou  apoios junto as entidades de que trata o Art. 

2º Inciso V desta Lei, visando à realização do evento de que trata esta Lei; 

§ 3º Divulgar o evento por meios; (folders, outdoors, Rádio, Tv, bicicleta som, Carro 

som e etc.) conforme o que trata o paragrafo anterior. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 dias. 

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

 

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Breves, em 29 de junho de 2017. 

 

 

WALTER GOMES CARNEIRO 

Presidente 

 

 


