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Projeto de Lei nº 13/2013 

 
 
 

         

 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA/RN, no uso das suas atri-
buições legais, FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguin-
te Lei: 
  
  Art. 1º. Fica reconhecida como de utilidade pública a Associação dos Em-
preendedores da Agricultura Familiar da Comunidade Fazenda Nova, cadastrada na 
Receita Federal com inscrição (CNPJ) sob nº 08.038.866/0001-01 com sede no Distrito 
de Queimadas – zona rural – Município de João Câmara – RN, e foro jurídico nesta 
Comarca de Joao Câmara, Estado do Rio Grande do Norte. 
  Parágrafo único. A associação foi constituída em 04-10-2005 e reger-se-á 
pelo presente Estatuto Social e demais leis aplicáveis. 
 
  Art. 2º. A associação tem como objetivo geral assegurar o exercício dos 
direitos coletivos e individuais, a liberdade, o bem estar, a igualdade e a justiça como 
valores de uma sociedade fraterna e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida na solução pacifica das controvérsias. 
 
  Art. 3º. A associação tem como objetivo especifico a redução da pobreza 
rural ou inclusão social, buscando soluções economicamente viáveis, socialmente jus-
tas e ambientalmente apropriadas visando o desenvolvimento sustentável de múltiplas 
atividades produtivas, por meio de projetos com recursos financeiros reembolsáveis e 
não reembolsáveis que, para tanto deve: 

1. Desenvolver suas atividades com base na colaboração reciproca a que 
se obrigam seus associados; 

2. Encaminhar projetos a potenciais financiadores e a acompanhar sua 
tramitação, aprovação e execução; 

3. Promover, com apoio de instituições publicas e/ou privadas, a capacita-
ção profissional dos seus associados, focados no desenvolvimento lo-
cal, sustentável e integrado; 

4. Racionalizar as atividades econômicas, de qualquer natureza, desen-
volvendo formas de cooperação que ajudem na produção e comerciali-
zação de bens ou serviços capazes de estimular a geração de emprego 
e renda em bases auto-sustentaveis, como também, assegurar a parti-
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cipação efetiva e a possiblidade de utilização dos dados por parte do 
movimento sindical dos trabalhadores e trabalhadoras rurais e da agri-
cultura familiar e das demais organizações da sociedade civil; e 

5. Contratar empresas públicas, privadas ou profissionais legalmente ha-
bilitadas para executar os serviços de assessoria empresarial e técnica 
visando atender as exigências dos programas e de seus associados, 
podendo, também, desenvolver tais atividades por meio de estrutura 
própria.  

 
  Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

 
 

Sala das Sessões, 

02 de maio de 2013. 

 

 

 

 

 

  (as.) Vereador _____________________                                                         
                          Gilberto Honorato                                                            

           (autor da proposição) 
 
 
 


