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PROJETO DE LEI Nº 05/2017 
 

 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A 
COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE 
BIOCOMBUSTÍVEL DO BRASIL LTDA., E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, usando das 

atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação vigente; 
 
Faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei. 
 

   Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio com a 
COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL 
DO BRASIL LTDA., pessoa jurídica de Direito Privado, com sede na Linha Lajeado Tesoura s/n, interior, 
na cidade de Seberi/RS, inscrita no CNPJ n.º 07.700.637/0001-30, objetivando a conjugação de 
esforços no sentido de propiciar a atividades de formação, orientação e partilha de saberes científicos 
e tradicionais, além de integração com festejos e celebrações culturais.  
 
   Art. 2º Para atender os objetivos do Convênio de que trata o artigo anterior, fica o 
Poder Executivo Municipal autorizado a conceder auxílio financeiro Ao Movimento de Pequenos 
Agricultores de Seberi no valor de até R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais). 
 
   § 1º O auxílio financeiro de que trata o caput deste artigo, destina-se exclusivamente 
para o custeio de despesas com a realização da 3ª festa da Semente Crioula, um evento referencial e 
tradicional para os agricultores camponeses, no dia 29 de janeiro próximo.     
 
   § 2º A entidade deverá prestar contas dos recursos recebidos, na forma da legislação 
vigente, na periodicidade semestral. 
 
   Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta 
de dotações orçamentárias próprias previstas no Orçamento Municipal, vinculadas ao Órgão – 
Secretária Municipal da Agricultura.  
 
   Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
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SEBERI - RS, 12 DE JANEIRO DE 2017 
 
                             CLEITON BONADIMAN 
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 05/2016. 
 
 
                       Senhor Presidente, 
                       Senhores Vereadores: 
 
  Apraz-nos cumprimentá-lo prazerosamente, bem como aos demais vereadores, com assento 
nesta casa legislativa, oportunidade em que estamos encaminhando o referido Projeto de Lei, que 
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A CELEBRAR CONVÊNIO COM A COOPERATIVA MISTA DE 
PRODUÇÃO, INDUSTRIALIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL DO BRASIL LTDA., E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
 
  A Festa da Semente Crioula configura-se como um evento referencial e tradicional para os 
agricultores camponeses, especialmente para centenas de famílias congregadas através do MPA 
(Movimento dos Pequenos Agricultores).  
 

Realizado durante um dia todo (domingo, 29 de janeiro), oferece-se toda uma programação 
voltada a celebrar algumas das tradições mais simbólicas do campesinato, como a profunda relação 
com a terra e o respeito ao ciclo natural da vida, particularmente representado na seleção e partilha 
das sementes e na produção de alimento sem a utilização de veneno ou outros aditivos químicos.  

 
A festa será realizada na sede da Cooperbio, cooperativa camponesa formada por famílias da 

base do MPA, localizada na Linha Tesoura, Seberi. Estão previstas diversas atividades de formação, 
orientação e partilha de saberes científicos e tradicionais, além de integração com festejos e 
celebrações culturais, prevendo almoço com cardápio camponês (incluindo muitos pratos a base de 
milho crioulo, grande variedade de saladas orgânicas e carne de porco preparada no tacho), 
atividades simbólicas como a troca de sementes crioulas, as rodas de prosa e debates, apresentações 
musicais, feira de produtos agroecológicos e artesanatos, entre outras. São esperados 1.500 visitantes 
de mais de 50 municípios entre vizinhos e distantes, bem como de representantes do Oeste de Santa 
Catarina e lideranças do campesinato em nível local, regional, estadual e nacional. 
 
  Diante do exposto, contamos com o apoio e aprovação desta colenda casa legislativa para o 
projeto que hora se apresenta. 
 
 
            Atenciosamente 
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                 CLEITON BONADIMAN 
              PREFEITO MUNICIPAL  

 
 


