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PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRÁLIA

ESTADO DA BAHIA
CNPJ N.O13.635.008/0001-76

"INSTITUI A SEMANA DO

TRABALHADOR RURAL NO MUNICIPIO

DE SANTA CRUZ CABRÁLlA E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

CABRÁLlA, ESTADO DA BAHIA, usando das atribuições legais, faz saber a todos
que a Câmara Municipal aprovou o seguinte Projeto de lei:

Art. 1°. Fica instituída a Semana do Trabalhador Rural no
calendário oficial do município de Santa Cruz Cabrália, Estado da Bahia.

Parágrafo Único - A semana que se refere o art. 1°.

anualmente será realizada no mês de Maio, uma semana anterior ao Dia do

Trabalhador Rural, comemorando no dia 25 de Milio.

Art. 2°. O Trabalhador Rural possui uma ampla relevância na

economia brasileira e também para a população mundial, pois essa atividade

propicia a maior parte da produção de alimentos, sobretudo aqueles que estão na
mesa de todos os brasileiros.

Art. 3°. O Dia do Trabalhador Rural, 25 de Maio, é, portanto,

uma homenagem justa estabelecida em prol dos trabalhadores e produtores de
campo. Nesse sentido, foi considerada, que uma semana dedicada a atividades que

valorizem este profissional é mais do que necessário.

Art. 4°. - O objetivo do projeto é incentivar uma semana de

atividades que atraiam mais investimentos e proporcione aos produtores rurais uma

boa oportunidade de interação, com palestras, cursos, oficinas, simpósios,

exposições, atividades de esporte e lazer, e o que for entendido como de utilidade
para esse setor e para estes profissionais tão importantes para a sociedade.

Art. 5° - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que
couber no prazo de 90 (noventa) dias contando da sua publicação.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaç- ,
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revogam-se as disposições contrárias.

e-mail: prefeitura.cabralia@gmail.com
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