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PROJETO DE LEI Nº 097-02/2018 
 

Altera dispositivos na Lei Municipal n° 
6.881, de 14 de março de 2017, que institui 
o novo programa de incentivo ao 
desenvolvimento rural e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º Altera os artigos 5° e 6° da Lei Municipal n° 6.881, de 14 de março de 

2017, os quais passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 5º No subprojeto de melhoramento genético, o Município fornece o serviço 

de inseminação para bovinos e suínos dentro do Município  por funcionários da 
Secretaria de Agricultura ou terceirizados, com o ressarcimento parcial da Prefeitura. 

 

Art. 6º No subprojeto de sanidade animal – a assistência técnica será 
proporcionada por funcionários da Secretaria de Agricultura ou terceirizados, com o 
ressarcimento parcial da Prefeitura.” 

 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário. Esta Lei entra em vigor na 
data da sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 14 de setembro de 2018. 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela  
 
 
 
 

     Paulo Ricardo Finck 

  Secretário da Adm. e  Recursos Humanos em exercício 

 
Visto da Assessoria Jurídica 

 
________________________ 

 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 14 de setembro de 2018. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 097-02/2018 

 
 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 097-02/2018, que altera dispositivos na Lei Municipal n° 6.881, de 14 de 
março de 2017, que institui o novo programa de incentivo ao desenvolvimento rural e dá 
outras providências. 

O presente projeto de lei altera os arts. 5° e 6° da Lei de 
Incentivo ao desenvolvimento rural procurando adequar o texto a nova realidade municipal 
que será a terceirização do serviço veterinário e inseminação artificial prestado pelo 
Município, com o credenciamento de empresas especializadas. 

Ainda, considerando que ocorreram nos últimos anos a 
aposentadoria de 03 (três) Médicos Veterinários que atuavam na Secretaria de Agricultura 
no atendimento clínico de animais, ficou estabelecido que será realizado em breve um 
chamamento público para que o serviço seja prestado por empresas especializadas, pois 
a mudança trará um melhor atendimento, bem como haverá uma significativa redução de 
custos para o Município. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
esta Casa Legislativa, aguardamos parecer favorável dos nobres vereadores. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 
 
 
 

Ex.
mo

 Senhor 
Marco Aurélio Wermann 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


