
PROJETO DE LEI Nº 026/2017                   DE 21 DE MARÇO DE 2017. 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 

FIRMAR CONVÊNIO COM O ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 
Art. 1º. Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar 

convênio com o Estado do Rio Grande do Sul a fim de participar do Programa 

Dissemina que prevê o incremento da qualidade genética da pecuária de carne 

e leite no RS. 

Parágrafo Único – O incremento se dará através da 

distribuição de material genético a custo zero e também nitrogênio, a preço de 

custo, a fim de fomentar a inseminação artificial no Município por intermédio da 

Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio.  

 

Art.2°. As despesas decorrentes da execução desta Lei 

correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 

 

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE 

ARROIO DO TIGRE, em 21 de março de 2017. 

 

 

MARCIANO RAVANELLO 

Prefeito Municipal. 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICATIVA 

 

 O presente Projeto de Lei tem por objetivo incentivar o pequeno 

agricultor e pecuarista familiar, aumentando os índices de eficiência e 

produtividade de seu rebanho, através do incremento da qualidade genética da 

pecuária de corte e leite, agregando renda e qualidade de vida para o 

trabalhador rural.  

 O convênio com o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de 

participar do programa Dissemina, que trata da distribuição de sêmen bovino, 

sem qualquer ônus, e nitrogênio a preço de custo para os futuros conveniados. 

O objetivo do programa é fomentar e incentivar o uso da inseminação artificial 

preferencialmente nos municípios que ainda não utilizam este método. 

 Importante ressaltar que o melhoramento genético do rebanho 

bovino, em especial, no setor leiteiro, é uma atividade que precisa ser 

incentivada junto aos nossos produtores rurais, para um produto de melhor 

qualidade, beneficiando assim não só os produtores rurais como todo o 

município. 

     Desta forma solicitamos aos ilustres vereadores a aprovação deste 

Projeto de Lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO 

TIGRE, em 21 de março de 2017. 

 

 

MARCIANO RAVANELLO 

Prefeito Municipal 
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