
 

PROJETO DE LEI Nº 053, DE 23 DE MAIO DE 2022 

 

Dispõe sobre o Programa Municipal de 
Incentivo à Educação Voltada ao Meio 

Rural e dá outras providências. 
 

Art. 1º Fica instituído o Programa Municipal de Incentivo à Educação Voltada ao Meio 

Rural, que tem como objetivo proporcionar as condições para os jovens em fase de finalização do 

Curso de Técnico em Agropecuária, a execução e o custeio de Projeto de Conclusão de Curso e/ou 

Projeto Profissional de Sucessão e Aplicação da Unidade de Produção Agropecuária Familiar nas 

propriedades rurais do município.  

Parágrafo Único. O Programa visa custear a aplicação dos conhecimentos destes 

alunos prioritariamente, nas propriedades rurais de seus familiares, ou nas propriedades rurais do 

município. 

Art. 2º Para a operacionalização do Programa, o Município poderá firmar parceria 

com a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI, campus de Frederico 

Westphalen, com a Casa Familiar Rural Santo Isidoro, e/ou com a Associação Rio Grandense de 

Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RS.  

Art. 3º O Município custeará os projetos dos alunos que estejam no último semestre 

do curso, visando que os alunos em fase de conclusão do técnico em agropecuária possam aplicar 

seus conhecimentos nas propriedades rurais do município.  

Art. 4º Constituem requisitos para a participação no programa: 

I - Residência no Município de Frederico Westphalen há, no mínimo, dois anos; 

II - Interesse na aplicação dos conhecimentos adquiridos no Curso; 

III – Assinatura de Termo de Compromisso em que o beneficiário assuma: 

a) Compromisso de elaborar e implantar o Projeto Profissional de Sucessão e 

Aplicação da Unidade de Produção Agropecuária Familiar, seguindo a metodologia proposta pelo 

Curso. 

b) Realizar a publicidade do projeto; e 

c) Prestar contas da aplicação do recurso.  

Art. 5º A Coordenação do programa ficará a Cargo da Secretaria Municipal da 

Agricultura e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em conjunto com o Conselho Municipa l 

de Desenvolvimento Agropecuário, a quem compete a seleção do grupo de alunos, a elaboração e 



 

assinatura dos Termos de Compromisso, a organização de eventos para a aplicação prática dos 

conhecimentos e a cobrança e o controle do cumprimento dos requisitos para a participação por parte 

dos jovens beneficiários do programa. 

Parágrafo Único. O estudante interessado deverá protocolar o projeto na Secretaria 

Municipal de Agricultura, onde o Conselho de Desenvolvimento Agropecuário irá verificar a 

viabilidade técnica de execução, e posteriormente, se aprovado, irá providenciar o custeio do mesmo.  

Art. 6º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão pelas seguintes 

dotações orçamentárias e ficam limitadas ao valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) por ano:  

Órgão 06 - Secret. Munic. de Educação e Cultura 

Unidade: Despesas não computáveis – Educação 

Projeto/Atividade/Operações Especiais: Apoio ao Ensino Superior – 2044 
560 3390.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa.  
 

Art. 7º O Poder Executivo Municipal, regulamentará esta Lei por Decreto Munic ipa l 

no que couber.  

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Frederico Westphalen/RS, aos vinte e três dias do 

mês de maio de dois mil e vinte e dois. 

 

___________________________________ 

JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO 
Prefeito Municipal, em Exercício 

 

 

_____________________________ 

MARIZETE LOURDES FROZZI 
Sec. Mun. da Administração 

 

 

  



 

Ofício nº 250/2022 GAB                                           Frederico Westphalen, 23 de maio de 2022. 
 

 

 

Exmo. Sr. 
LEANDRO MAZZUTTI 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Frederico Westphalen/RS 

 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
Senhor Presidente: 

Com o presente, encaminhamos a Vossa Excelência, para que seja submetido à apreciação 

e aprovação dessa colenda Câmara Municipal o presente Projeto de Lei, o qual cria o Programa 

Municipal  

Partindo do princípio, enfatiza-se a grande importância que o setor agropecuário tem para 

todo o Estado do Rio Grande do Sul, sendo referência para todo o Brasil, o Estado dispõe da 

agropecuária como seu alicerce financeiro, onde a cidade de Frederico Westphalen, juntamente com 

as cidades vizinhas, possui destaque no incentivo e na produção agropecuária.  

Com isso, na intenção possibilitar o custeio de Projeto Profissional de Sucessão e 

Aplicação da Unidade de Produção Agropecuária Familiar nas propriedades rurais, entende-se pela 

lauta importância deste projeto, o qual possibilitará a inovação e a permanência destes jovens no meio.  

Sendo assim, torna-se viável para a municipalidade a criação deste programa, visando 

que os alunos em fase de finalização dos cursos de Tecnologia em Agropecuária, possam executar 

projetos de suas iniciativas nas propriedades rurais do município, com o custeio por parte do Poder 

Executivo Municipal.  

Cabe destacar também, que o presente projeto vem dar continuidade ao Programa 

Municipal de Sucessão Rural, estabelecido pela Lei Municipal nº 4.862/2021, onde o munic íp io 

realiza o custeio 50% da mensalidade de até 15 (quinze) alunos integrantes do curso de Técnico em 

Agropecuária da Universidade Regional Integrada. 

Com isso, além do custeio de parte da mensalidade, o município irá viabilizar a execução 

do projeto de conclusão do curso para os alunos em fase finalização do técnico, interessados em 



 

aplicar seus conhecimentos nas propriedades rurais do município, incentivando assim, à permanênc ia 

da juventude no meio agrícola.  

Sem dúvida, a inclusão setorial da agropecuária com a educação, fará jus ao investimento 

público, assim como para a municipalidade como um todo.  

Sendo assim, na intenção de manter este, e todos dos demais princípios constituciona is, 

e havendo à necessidade da avaliação e aprovação do Poder Executivo Municipal, encaminhamos 

a presente proposição, colocando sempre à disposição as secretarias competentes, assim como à 

Assessoria Jurídica Municipal. 

 

Atenciosamente, 

 

 
___________________________________ 

JOÃO FRANCISCO VENDRUSCOLO 

Prefeito Municipal, em Exercício 

 


