Prefeitura de Sao Jose dos Campos
- Estado de Sao Paulo -

PUBLICADO (A) NO JORNAL
BOLETIM DO MUNICIPIO
No..@.!.~..~. de .~.. J.~~ ..~¥

l E I N. 10.456, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2021.

Cria o programa educative "Pequeno Agricultor"
nas Escolas da Zona Rural e da outras providencias.

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~5es legais que lhe sao
conferidas pelo incise VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber
que a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 12 Fica o Municipio de Sao Jose dos Campos autorizado a criar o Programa
Educative "Pequeno Agricultor" nas Escolas Municipais da Zona Rural.
Art. 22 0 Programa tem por objetivo incentivar e conscientizar as crian~as sobre a
importancia da permanencia do homem na Zona Rural, bem como de sua subsistencia.
Art. 32 Para o efetivo cumprimento desta Lei, fica o Municipio autorizado a f irmar
convenio de cooperac;ao tecnica com empresas publicas ou privadas.
Paragrafo unico. 0 Programa Educative obedecera ao disposto nest a lei com os
seguintes objetivos:
I - conservac;ao do solo e da agua;

a

II - uso adequado dos agrot6xicos, nas atividades agropecuarias, visando prote~ao dos
seguran~a dos trabalhadores rurais e
qualidade dos
recursos naturais e do meio ambiente,
produtos agrfcolas destinados alimenta~ao; e

a

a

a

Ill - a viabilidade da permanencia no meio rural.
Art. 42 Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao .
Sao Jose dos Campos, 20 de dezembro d 2021.
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Prefeitura de Sao Jose dos Campos
- Estado de Sao Paulo -

Registrada no Departamento de Apoio Legislative da Secretaria de Apoio Jurfdico, aos
vinte dias do mes de dezembro do anode dois mil e vinte e um.
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Everton Almeida Figuei ra
Departamento de Apoio Legislative

(Projeto de Lei n. 258/2021, de autoria do Vereador Dr. Jose Claudio)
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