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PROJETO DE LEI Nº 01/2021 

 

Acrescenta disposições que especifica no Artigo 
1º, da Lei Municipal nº 5.176, de 19 de Maio de 
2010, que autorizou o Poder Executivo Municipal a 
custear valores relativos ao transporte de casca de 
arroz. 
 
 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE ESTRELA, Estado do Rio Grande do Sul, 
no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal 
vigente, 
   FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono a seguinte Lei: 
 
 
  Art. 1º - Ficam acrescentadas disposições ao Artigo 1º, da Lei Municipal nº 
5.176, de 19 de Maio de 2010, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
  Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo Municipal, através de recursos do 
FUNDERAL, a custear valores relativos ao transporte de casca de arroz, cal, 
desinfetantes, raticidas, lonas de fermentação, tela para cercamento dos aviários 
ou outros produtos que gerem a bioseguridade da granja. 
 
  Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 
  Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 

 

 

Câmara Municipal de Estrela, 05 de abril de 2021.  

 

 

Márcio Mallmann 

Vereador do Progressistas 
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MENSAGEM JUSTIFICATIVA 

PROJETO DE LEI Nº 01/2021  

 

 

Senhor Presidente 

Senhores Vereadores. 

 

É com satisfação que saúdo Vossas Excelências e ao mesmo tempo 
apresento o Projeto de Lei em questão, que Acrescenta disposições que especifica no 
Artigo 1º, da Lei Municipal nº 5.176, de 19 de Maio de 2010, que autorizou o Poder 
Executivo Municipal a custear valores relativos ao transporte de casca de arroz 

 

Na verdade o Projeto de Lei em apreço, apenas visa acrescentar , a opção 
do Poder Executivo custear valores relativos ao transporte que já era feito da casca de 
arroz como também de cal, desinfetantes, raticidas, lonas de fermentação, tela para 
cercamento dos aviários ou outros produtos que gerem a bioseguridade das granjas . 

 

Destarte, tratando-se de medida de alcance dos nossos agricultores, 
trazendo retorno a significativo ao setor primário, e contando com o costumeiro apoio 
dos Nobres Colegas, tenho a certeza na aprovação da matéria. 

 

Saudações 

 

 

 

Márcio Mallmann 

Vereador do Progressistas 
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