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SUBSTITUTIVO 

Autoriza a Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos a instituir a Feira Ecológica, 

com o objetivo de estimular, divulgar e 

propiciar a comercialização de produtos de 

origem da agricultura orgânica ou 

ecológica. 

 

 
       

 A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS APROVA A SEGUINTE LEI: 

 

Art 1º Autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instituir a Feira 
Ecológica, com o objetivo de estimular, divulgar e propiciar a comercialização de produtos 
de origem da agricultura orgânica ou ecológica.  

Art 2º O funcionamento e a fiscalização da Feira Ecológica serão coordenados e 
organizados pela Secretaria Municipal De Proteção e Defesa do Cidadão, a qual  
determinará todos os procedimentos de funcionamento. 

Art 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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JUSTIFICATIVA  

Os produtos de origem orgânica são considerados sadios, posto que tem 
seu cultivo baseado em processos agrícolas naturais, dispensando a utilização e 
aplicação de agrotóxicos e fertilizantes químicos. A não utilização de produtos químicos 
garante a não agressão a natureza e a manutenção da visa do solo intacta.  

É certo que as técnicas utilizadas para se obter o produto orgânico, 
incluem a utilização de compostagem, de adubação verde, do manejo orgânico do solo e 
da diversidade de culturas, que possam garantir a mais alta qualificação biológica dos 
alimentos.  

O produto orgânico ou ecológico é completamente diferenciado daqueles 
que tem por base a utilização de herbicidas, inseticidas, fungicidas e adubos altamente 
agressivos no que tange ao impacto na qualidade dos alimentos e de seu valor 
nutricional.  

Além dos fatores acima apontados, o uso indiscriminado destes produtos 
químicos pode provocar muitas doenças em proporção acelerada. Assim, a agricultura 
orgânica traduz a melhor forma de alcançar e produzir alimentos verdadeiramente 
saudáveis, assegurando a integridade do nosso meio ambiente. 

Desta forma, apresentamos este Projeto de Lei junto a esta Casa 
Legislativa, pois nosso trabalho tem por escopo a busca do Meio ambiente sadio e 
equilibrado a permitir a melhor condição e qualidade de vida para as pessoas.  

Neste sentido, contamos com o apoio dos Nobres Pares na aprovação 
desta proposição. 
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