
PROJETO DE LEI Nº 28 DE 01 DE JUNHO DE 2015. 

Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a
criar o Programa Municipal de Incentivo a
Bovinocultura Leiteira e de Corte

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a CRIAR o Programa Municipal
de Incentivo a Bovinocultura Leiteira e de Corte.

Art.  2º  –  O Programa será  desenvolvido anualmente  conforme cronograma
elaborado pelo Grupo Gestor.

§  1º-  O  grupo  gestor  será  responsável  pelas  deliberações  referentes  ao
programa, tais como inclusão de novos beneficiários, sanções e/ou penalidades aos
beneficiários e calendários de ações do programa e será formado por:

a) Dois representantes da Secretaria Municipal da Agricultura;

b) Um representante da EMATER/RS/ASCAR;

c) Um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais;

d) Um representante da Inspetoria Veterinária;

e) Dois representantes dos produtores ou associação que os representa;

§ 2º- Dentre os representantes da Secretaria Municipal da Agricultura,
um deles preferencialmente será um Médico Veterinário.

Art.3º -  Este programa receberá incentivo para o desenvolvimento das ações
planejadas conforme projeto em anexo.

Art. 4º – As despesas decorrentes da aplicação da presente Lei correrão à conta
das Dotações próprias previstas no orçamento.

Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Justificativa

Senhores Vereadores:

Na oportunidade em que lhe cumprimento, submeto a Vossa Apreciação este

Projeto  de  Lei  que  visa  a  criação  do  Programa Municipal  de  Incentivo  a  Bovinocultura

Leiteira e de Corte. O referido Programa objetiva capacitar os produtores rurais na atividade

leiteira e também na gestão de suas propriedades. Além disso, visa melhorar a qualidade de



vida da família rural incentivando com isso a permanência do Jovem no Campo. Busca ainda

fomentar o aumento da produtividade dos rebanhos existentes no município, o melhoramento

genético  e  a  sanidade  destes  rebanhos.  Visa  ainda  incentivar  o  uso  adequado  do  solo

promovendo uma alimentação de qualidade aos rebanhos através da implantação de pastagens

perenes e anuais. 

Este Programa surgiu a partir de uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de

Agricultura e Meio Ambiente e EMATER-RS/ASCAR onde através de encontros, discussões

e estudos percebeu-se a necessidade de buscar o desenvolvimento de um programa municipal

capaz de capacitar os produtores rurais na atividade leiteira e na gestão de sua propriedade

promovendo ações de apoio e incentivo a esta atividade econômica tão importante já existente

em nosso município. 

Dentre  as  ações  a  serem  desenvolvidas  encontram-se  atividades  como  visitas  

às propriedades para diagnosticar e qualificar a produção local, organização de grupos de leite

do município,  organização de cursos de qualificação para os produtores,  vistas técnicas  à

propriedades modelo além de Dias de Campo e Reuniões com os produtores beneficiados.

É válido salientar que os incentivos para o desenvolvimento da ações do programa já

estão  disponíveis  no  município  por  meio  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  Meio

Ambiente, EMATER-RS/ASCAR, Programa Dissemina, entre outros.

Deste  modo  encaminhamo  para  sua  apreciação  o  referido  projeto  e  reitero  a

importância  do  mesmo  para  o  incentivo  e  o  crescimento  da  produção  leiteira  de  nosso

município.

Atenciosamente

Volnei Colvero Savegnago
Prefeito Municipal




