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PROJETO DE LEI Nº 016/2022 DE 12 DE ABRIL DE 2022. 

 

Autoriza o Poder Executivo a integrar o 

Município de Faxinal do Soturno à Amprotabaco 

e dá outras providências. 

 

 Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a integrar o Município de Faxinal 

do Soturno à Associação dos Municípios Produtores de Tabaco - AMPROTABACO - inscrita 

no CNPJ sob o nº 19.684.211/0001-19, com sede na Rua Galvão Costa, 755, na cidade de 

Santa Cruz do Sul, RS. 

 Art. 2º - A integração do Município à entidade visa assegurar a representação 

institucional do Município de Faxinal do Soturno nas esferas administrativas da União, nos 

diversos Ministérios e Congresso Nacional, do Governo do Estado nas diversas Secretarias 

Estaduais, Assembléia Legislativa e demais órgãos normativos, de execução e de controle, e 

para: 

 I - congregar e defender interesses sociais e econômicos dos municípios 

produtores de tabaco; 

 II - ser a instância de representação formal para discutir e deliberar sobre 

assuntos referentes à defesa da cadeia produtiva do tabaco; 

 III - promover o progresso e o aprimoramento da cultura nacional do tabaco; 

 IV - promover ações com vista à sustentabilidade das propriedades rurais que 

cultivem tabaco; 

 V - formular diretrizes, postular, acompanhar as ações e auxiliar a União, o 

Estado e os Municípios para a criação e manutenção de políticas públicas em favor do tabaco; 

 VI - fortalecer o espírito associativo e cooperativo; 

 VII – representar seus membros junto a órgãos públicos e privados nas 

reivindicações socioeconômicas; 

 VIII - estimular medidas de incentivos fiscais e outra ordem para o 

desenvolvimento econômico-financeiro da região, com sua industrialização e o 

aproveitamento dos recursos naturais, matérias-primas e mão-de-obra disponível; 

 IX - promover o intercâmbio e a troca de experiência entre os municípios, entre 

entidades ou órgãos nacionais e internacionais; 
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 X - manter com entidades congêneres relações de cooperação e cordialidade. 

 Art. 3º- Para custear o cumprimento das ações referidas no artigo anterior, o 

Município contribuirá financeiramente com esta entidade em valores a serem estabelecidos 

nas Assembleias Gerais da mesma. 

 Art. 4º- As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão a conta 

das dotações orçamentárias próprias. 

           Art. 5º- Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 Justificativa 

 

Senhores Vereadores, 

 

O presente projeto vem buscar junto ao Legislativo, autorização para que o 

Município possa integrar, ou seja, associar-se à Associação dos Municípios Produtores de 

Tabaco - AMPROTABACO, contribuindo assim para o fortalecimento da defesa dos interesses 

dos nossos produtores de fumo. 

A AMPROTABACO é uma associação que busca a defesa da cadeia produtiva 

do tabaco, defendendo os interesses sociais e econômicos dos Municípios produtores de 

tabaco, promovendo assim o progresso e o aprimoramento da cultura nacional do tabaco e 

também cabe promover ações que visam à sustentabilidade das propriedades rurais produtoras 

do tabaco. 

  A associação é de suma importância, pois através da entidade é possível 

assegurar a representação do Município junto às esferas administrativas do governo Estadual e 

Federal a fim pleitear questões relacionadas à área do tabaco. 

             Certos da compreensão dos nobres Edis, solicitamos análise e aprovação do 

projeto. 

                   Atenciosamente, 

 

   Clovis Alberto Montagner 

                                                                                              Prefeito Municipal 


