
PROJETO DE LEI Nº 39/2017                                     DE 09 DE MAIO DE 2017. 

 

DISPÕE SOBRE O LICENCIAMENTO DA 
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASES E 
EQUIPAMENTOS AFINS DE TELEVISÃO, 
TELEFONIA E TELECOMUNICAÇÕES E INSTITUI AS 
TAXAS PARA ANÁLISE DOS PROJETOS DE 
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE E 
MICROCÉLULA DE TELEFONIA CELULAR - 
"TAP/ERB" E DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO 
DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE E MICROCÉLULA DE 
TELEFONIA CELULAR - "TFI".  

 

Art. 1º Esta Lei regula o licenciamento, no âmbito do Município de 

Arroio do Tigre, das Estações de Rádio Base e equipamentos afins, autorizados e 

homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, observadas 

as normas federais contidas na Lei Federal nº 9.472, de 1997; Lei Federal nº 

11.934, de 2009; Lei Federal nº 12.651, de 2012, bem como, e principalmente, as 

normas de saúde e princípio da precaução, estabelecendo normas urbanísticas de 

acordo com o interesse local.  

Art. 2º Ficam instituídas no âmbito do município de Arroio do Tigre, 

através desta Lei, a Taxa para Análise dos Projetos de Instalação de Estação de 

Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular - "TAP/ERB" e a Taxa de 

Fiscalização de Instalação de Estação de Rádio Base e Microcélula de Telefonia 

Celular - "TFI", instaladas no Território Municipal.  

Art. 3º Para os fins desta Lei, são adotadas as seguintes definições: 

I - área crítica: área localizada até 100 (cem) metros de hospitais, 

clínicas em geral, escolas, creches e asilos e outros que venham a ser 

regulamentados por legislação específica;  

II - campos elétricos e magnéticos: campos de energia independentes 

um do outro, criados por voltagem ou diferença de potencial elétrico (campo 



elétrico) ou por corrente elétrica (campo magnético), associados à geração, 

transmissão, distribuição e uso de energia elétrica;  

III - campos eletromagnéticos: campo radiante em que os 

componentes de campo elétrico e magnético são dependentes entre si, capazes de 

percorrer grandes distâncias; para efeitos práticos, são associados a sistemas de 

comunicação;  

IV - estação transmissora de radiocomunicação: conjunto de 

equipamentos ou aparelhos, dispositivos e demais meios necessários à realização 

de comunicação, seus acessórios e periféricos que emitem radiofrequências e, 

quando for o caso, as instalações que os abrigam e complementam;  

V - sistema de energia elétrica: conjunto de estruturas, fios e cabos 

condutores de energia, isoladores, transformadores, subestações e seus 

equipamentos, aparelhos, dispositivos e demais meios e equipamentos destinados 

aos serviços de geração, transmissão, distribuição e ao uso de energia elétrica;  

VI - exposição: situação em que pessoas estão expostas a campos 

elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos, ou estão sujeitas a correntes de contato 

ou induzidas, associadas a campos elétricos, magnéticos ou eletromagnéticos;  

VII - infraestrutura de suporte: meios físicos fixos construídos para dar 

suporte a estações transmissoras de radiocomunicação, entre os quais postes, 

torres, mastros, armários, estruturas de superfície e estruturas suspensas;  

VIII - local multiusuário: local em que estejam instaladas ou em que 

venham a ser instaladas mais de uma estação transmissora de radiocomunicação 

operando em radiofrequências distintas;  

IX - local sensível: local onde as pessoas permanecem por maior 

período de tempo, tais como prédios de apartamentos, creches, escolas, quartos 

de hospitais e instituições geriátricas, locais de trabalhos, dentre outros 

congêneres;  

X - radiocomunicação: telecomunicação que utiliza frequências 

radioelétricas não confinadas a fios, cabos ou outros meios físicos;  



XI - radiofrequência - RF: frequências de ondas eletromagnéticas, 

abaixo de 3000 GHz, que se propagam no espaço sem guia artificial e, para os fins 

desta Lei, situadas na faixa entre 9 kHz e 300 Ghz;  

XII - relatório de conformidade: documento elaborado e assinado por 

entidade competente, reconhecida pelo respectivo órgão regulador federal, 

contendo a memória de cálculo ou os resultados das medições utilizadas, com os 

métodos empregados, se for o caso, para demonstrar o atendimento aos limites de 

exposição;  

XIII - taxa de absorção específica - SAR: medida dosimétrica utilizada 

para estimar a absorção de energia pelos tecidos do corpo;  

XIV - terminal de usuário: estação transmissora de radiocomunicação 

destinada à prestação de serviço que pode operar quando em movimento ou 

estacionada em lugar não especificado;  

XV - torre: modalidade de infraestrutura de suporte a estações 

transmissoras de radiocomunicação com configuração vertical.  

§ 1º Para fins desta Lei, considera-se Estação Rádio Base (ERB) e 

equipamentos afins o conjunto de um ou mais transmissores e receptores 

destinados à prestação de serviços de telecomunicações.  

§ 2º Estão compreendidas nas disposições desta Lei as ERBs que 

operem na faixa de frequência estabelecida pela Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL.  

 

LICENCIAMENTO E INSTALAÇÃO 

 

Art. 4º A instalação de EBR deverá observar os gabaritos, restrições, 

normas e orientações estabelecidos pelos planos de proteção de aeródromos 

definidos pela União, os dispositivos legais de proteção ao patrimônio ambiental e 



de descargas atmosféricas segundo as normas definidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

§ 1º Fica vedada a instalação de ERBs, Mini-ERBs e Microcélulas no 

interior de imóveis de creches, estabelecimentos de ensino fundamental, médio e 

pré-escola, hospitais, centros de saúde, clínicas cirúrgicas e geriátricas, bens 

públicos de uso comum do povo e de uso especial.  

§ 2º As vedações do § 1º deste artigo obrigam à retirada das antenas 

instaladas naqueles locais no prazo de 01 (um) ano a contar da notificação e a 

recuperação do local neste mesmo prazo.  

Art. 5º O licenciamento de ERBs observará as seguintes disposições:  

I - as ERBs deverão obedecer aos limites de exposição humana a 

campos eletromagnéticos recomendados pela Organização Mundial de Saúde - 

OMS para a exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, 

magnéticos e eletromagnéticos, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 11.934, de 

2009, observada a regra prevista no parágrafo único do mesmo artigo da Lei 

Federal, mediante a apresentação de autorização do órgão federal com 

competência para fiscalização do serviço;  

II - na implantação de ERBs deverá ser observada a distância mínima 

de 10m (dez metros) do eixo da torre até as divisas do imóvel onde pretende ser 

instalado;  

III - o eixo da torre ou o suporte das antenas de transmissão e 

recepção, onde se encontram também as "Mini-ERBs" e Microcélulas, deverão 

obedecer à distância horizontal mínima de 100m (cem metros) de áreas críticas;  

§ 1º Os procedimentos para a aferição da intensidade dos campos 

eletromagnéticos emitidos pelas ERBs serão apurados pela Agência Nacional de 

Telecomunicações - ANATEL, nos termos do art. 19, da Lei Federal nº 9.472, de 

1997 ou, na sua ausência, outro Órgão Federal competente para tanto.  



§ 2º Para a implantação de cada ERB deverá ser precedido de 

Estudos contendo avaliações referentes aos limites de exposição humana a 

campos eletromagnéticos, conforme Inciso I do caput deste artigo.  

§ 3º Por ocasião do pedido de estudo de viabilidade de instalação das 

ERBs deverá ser apresentado pelo requerente, o Estudo contendo as avaliações 

referentes aos limites de exposição humana a campos eletromagnéticos, a que se 

refere o inciso I do caput deste artigo, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes 

informações:  

I - as características das instalações e a potência efetiva 

isotropicamente irradiada (EIRP) considerando todos os canais instalados em plena 

operação, em dBm (decibel ref. Miliwatt);  

II - diagrama vertical e horizontal de irradiação das antenas;  

III - medições de níveis de densidade de potência, com médias obtidas 

em qualquer período de 6 (seis) minutos, com a ERB desligada;  

IV - medições de níveis de densidade de potência, com médias 

obtidas em qualquer período de 6 (seis) minutos, em situações de pleno 

funcionamento, ou seja, com todos os canais da ERB em operação;  

V - medições realizadas em diferentes dias e horários, de forma a 

garantir que os horários de maior tráfego da ERB sejam considerados, no caso da 

impossibilidade de garantir que todos os canais estejam simultaneamente 

acionados;  

VI - levantamento dos níveis de densidade de potência nos limites da 

propriedade da instalação, em edificações vizinhas, de altura similar ou superior 

aos pontos de localização das antenas de transmissão e recepção, bem como 

imóveis compreendidos nas áreas críticas e locais sensíveis.  

§ 4º As medidas de densidade de potência antes indicadas deverão 

ser realizadas por profissional habilitado da área de radiação eletromagnética, com 

a correspondente Anotação de Responsabilidade Técnica, e emprego de 



equipamento adequado de acordo com o Instituto Nacional de Metrologia, 

Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO.  

§ 5º Todas as medições e avaliações deverão passar pelo crivo e 

serem homologados pela Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, 

responsável pela fiscalização do setor de Telecomunicações, a teor do que 

dispõem os artigos 21 e 22, da Constituição Federal de 1988, bem como em 

conformidade com o disposto no art. 8º, da Lei Federal nº 9.472, de 1997.  

Art. 6º A implantação de ERBs deverá observar as seguintes 

diretrizes:  

I - as ERBs deverão obedecer aos limites de exposição humana a 

campos eletromagnéticos recomendados pela Organização Mundial de Saúde - 

OMS para a exposição ocupacional e da população em geral a campos elétricos, 

magnéticos e eletromagnéticos, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 11.934, de 

2009, observada a regra prevista no parágrafo único do mesmo artigo de Lei 

Federal, mediante a apresentação de autorização do órgão federal com 

competência para fiscalização do serviço;  

II - na implantação de ERBs deverá ser observada a distância mínima 

de 5m (cinco metros) do eixo da torre até as divisas do imóvel onde pretende ser 

instalado;  

III - o eixo da torre ou o suporte das antenas de transmissão e 

recepção, onde se encontram também as "Mini-ERBs" e Microcélulas, deverão 

obedecer à distância horizontal mínima de 100m (cem metros) de áreas críticas;  

IV - prioridade na implantação de ERBs em topos e fachadas de 

prédios ou construções e equipamentos existentes, desde que autorizada pelo 

proprietário;  

V - promoção de compartilhamento de infraestrutura na implantação 

de ERBs;  

VI - integração à paisagem urbana ou mimetismo dos equipamentos 

das ERBs com as edificações existentes;  



VII - prioridade na utilização de equipamentos de infraestrutura já 

implantados, a exemplo de redes de iluminação pública e de distribuição de 

energia.  

§ 1º Na impossibilidade de atendimento ao disposto nos incisos IV, V 

e VII deste artigo, a implantação de ERBs observará a distância mínima de 300m 

(trezentos metros) entre si, quando instaladas em Arroio do Tigre.   

§ 2º A implantação de ERBs em área crítica e local sensível, ou em 

área especial definida por legislação específica e entorno de bem tombado ou 

inventariado de interesse cultural, será precedida de estudos específicos e exame 

de caso a caso, através das secretarias municipais competentes.  

§ 3º O Município de Arroio do Tigre poderá autorizar, mediante 

remuneração a ser previamente combinada, a implantação de ERBs em redes de 

infraestrutura, equipamentos e espaços públicos, exceto em parques e praças.  

§ 4º A empresa proprietária e/ou responsável pela operação da ERB 

é integral e exclusivamente responsável por eventuais danos que esta venha a 

causar, seja à população, ao meio ambiente, ao patrimônio ou afins.  

§ 5º Os casos omissos serão analisados pelos órgãos municipais 

competentes, mediante prévio processo administrativo.  

Art. 7º A instalação de antenas em topos de edifícios é admitida desde 

que:  

I - as emissões de ondas eletromagnéticas não sejam direcionadas 

para o interior da edificação na qual se encontram instaladas;  

II - sejam garantidas condições de segurança para as pessoas que 

acessarem o topo do edifício;  

III - seja promovida a harmonização estética dos equipamentos de 

transmissão, "containers" e antenas com a respectiva edificação;  

IV - seja autorizada em ata de assembleia geral ordinária do 

condomínio.  



§ 1º As áreas de onde serão implantadas as ERBs deverão ser 

delimitadas com proteção que impeça o acesso de pessoas não autorizadas, 

mantendo suas áreas devidamente isoladas e aterradas, garantindo que os locais 

sejam sinalizados com placas de advertências.  

§ 2º As placas de advertência deverão estar em local de fácil 

visibilidade, seguir padrão estabelecido pelo Poder Público e conter o nome do 

empreendedor, telefone para contato, nome e qualificação do profissional 

responsável e número de licença de operação e sua validade.  

Art. 8º O empreendedor, para obter a licença de instalação, deverá 

apresentar o contrato de seguro de dano patrimonial e físico contra terceiros.  

Art. 9º O licenciamento de cada ERB deverá seguir as seguintes 

etapas e documentos:  

I - Projeto de Instalação contendo a planta de situação, localização e 

coordenadas geográficas do ponto de instalação, planta baixa, fachadas e cortes 

da obra de infraestrutura, quando for o caso;  

II - Certidão de matrícula atualizada do terreno;  

III - Estudo de viabilidade urbanística (EVU);  

IV - Termo de compartilhamento e alvará da empresa concedente;  

V - Declaração de autorização e regularidade emitida pela ANATEL;  

VI - ARTs de projeto de execução da obra de infraestrutura da ERB;  

VII - Memorial descritivo da infraestrutura da ERB;  

VIII - Relatório da conformidade eletromagnética e respectiva ART;  

IX - Contrato de Seguro de dano patrimonial e físico contra terceiros;  

X - Contrato de locação do terreno, se for o caso;  

XI - Licença Ambiental Prévia;  

XII - Licença Ambiental de Instalação;  



XIII - Licença Ambiental de Operação;  

XIV - Ata de assembleia geral ordinária do condomínio, autorização 

firmada pelo Síndico e contrato, se for o caso de instalação em edifício ou 

condomínio horizontal;  

XV - Comprovante de recolhimento da "Taxa para Análise de Projetos 

de Instalação de Estações Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular - 

TAP/ERB", instituída através do art. 2º e regulada nos artigos 12 e seguintes da 

presente Lei.  

§ 1º Quando a instalação for apenas a Antena e Container metálico, 

fica dispensada a planta baixa, cortes e fachada.  

§ 2º Quando se tratar de compartilhamento entre empresas, serão 

dispensados todos os documentos de que trata os incisos I, II, III, VII, X e XIV, deste 

artigo.  

Art. 10 As licenças já concedidas serão suspensas quando houver 

justificada necessidade de avaliação quanto aos aspectos urbanísticos, ambientais 

e sanitários.  

A empresa proprietária e/ou responsável pela operação da ERB é 

responsável pela retirada de todos os materiais e equipamentos instalados quando 

estiver obsoleta, inoperante e/ou causando danos.  

Art. 11 Após a aprovação do projeto e obtidos os respectivos alvarás 

autorizativos da obra de infraestrutura das ERBs, incumbirá ao Município o ônus de 

realizar a fiscalização da respectiva obra, mediante o recolhimento da "Taxa para 

Fiscalização de Instalação de Estações Rádio Base e Microcélula de Telefonia 

Celular - TFI", instituída através do art. 2º e regulado nos artigos 18 e seguintes da 

presente Lei.  

Parágrafo Único - Não poderá operar a ERB cuja instalação não tenha 

sido fiscalizada pelo Município, sob risco de graves danos ao meio ambiente, saúde 

e normas urbanísticas de acordo com o interesse local.  



 

DA TAXA PARA ANÁLISE DOS PROJETOS DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO 

DE RÁDIO BASE E MICROCÉLULA DE TELEFONIA CELULAR - "TAP/ERB" 

 

 

Art. 12 A "Taxa para Análise dos Projetos de instalação de Estações 

Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular - TAP/ERB", fundada na atribuição 

municipal concernente ao ordenamento das atividades urbanas, orientação e 

controle do desenvolvimento territorial do Município, bem como proteção ao meio 

ambiente, tem como fato gerador o licenciamento para a instalação das estações 

de rádio base e afins, em observância à legislação do uso e ocupação do solo 

urbano, assim como às posturas municipais relativas à segurança, à ordem, à 

tranquilidade pública, ao meio ambiente e às disposições contidas nesta Lei.  

Art. 13 A "Taxa para Análise dos Projetos de instalação de Estações 

Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular - TAP/ERB" deverá ser recolhida e 

destinada ao Fundo Municipal de Meio Ambiente antes da apresentação do projeto 

para aprovação, cujo comprovante deverá ser entregue com os demais 

documentos necessários para o licenciamento, todos previstos no art. 9º desta Lei, 

conforme previsão contida no seu inciso XV. 

Art. 14 A "Taxa para Análise dos Projetos de instalação de Estações 

Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular - TAP/ERB" será devida ainda que 

a instalação não tenha sido aprovada ou autorizada pelo Município e mesmo que 

as atividades dependam de autorização do Estado ou da União.  

Art. 15 O contribuinte da "Taxa para Análise dos Projetos de 

instalação de Estações Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular - TAP/ERB" 

será a pessoa física ou jurídica, diretamente interessada e responsável pela 

instalação e/ou funcionamento dos equipamentos e componentes das estações de 

rádio base.  



Art. 16 A "Taxa para Análise dos Projetos de instalação de Estações 

Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular - TAP/ERB" é devida apenas uma 

única vez, será recolhida em parcela única, quando da solicitação de aprovação do 

projeto, nos termos do art. 13 desta Lei.  

Art. 17 O valor da "Taxa para Análise dos Projetos de instalação de 

Estações Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular - TAP/ERB" será de R$ 

12.800,00 (doze mil e oitocentos reais) URM, por antena de estação rádio base.  

 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE 

E MICROCÉLULA DE TELEFONIA CELULAR - "TFI" 

 

Art. 18 A "Taxa de Fiscalização de Instalação de Estações Rádio 

Base e Microcélula de Telefonia Celular - TFI", fundada na atribuição municipal 

concernente ao ordenamento das atividades urbanas, orientação e controle do 

desenvolvimento territorial do Município, bem como proteção ao meio ambiente, 

tem como fato gerador a fiscalização da instalação das estações de rádio base e 

afins, para confirmar a observância das diretrizes e limites estipulados quando do 

licenciamento desta instalação.  

Art. 19 A "Taxa de Fiscalização de Instalação de Estações Rádio 

Base e Microcélula de Telefonia Celular - TFI" deverá ser recolhida após as 

visitações in loco realizadas pelos respectivos fiscais, dependendo de notificação 

prévia e seu inadimplemento implicará em inscrição em dívida ativa.  

Art. 20 O contribuinte da "Taxa de Fiscalização de Instalação de 

Estações Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular - TFI" será a pessoa física 

ou jurídica, diretamente interessada e responsável pela instalação e/ou 

funcionamento dos equipamentos e componentes das estações de rádio base.  

Art. 21 A "Taxa de Fiscalização de Instalação de Estações Rádio 

Base e Microcélula de Telefonia Celular - TFI" é devida em parcela única, quando 

da notificação mencionada no art. 19 da presente Lei.  



§ 1º Incumbirá ao Município, no mínimo, 02 (duas) visitações por 

antena de estação rádio base, sendo a primeira tão logo seja iniciada a instalação, 

para fins de apuração da regularidade quanto aos parâmetros, distâncias e demais 

diretrizes estipuladas na presente Lei e; a segunda após o término da instalação da 

antena rádio base, para fins de verificação final da regularidade de todas as normas 

e exigências do licenciamento.  

§ 2º Incumbirá ao contribuinte o ônus de informar ao Município o 

término da instalação da antena de ERB tão logo esteja finalizado o procedimento, 

sob pena de incidência de todos os encargos moratórios previstos aos tributos 

municipais, nos termos da Lei nº 388/77 - Código Tributário do Município.  

§ 3º Outras visitações para fins de fiscalização são permitidas desde 

que haja fundado receio de que estejam sendo descumpridas as normas e 

exigências estipuladas quando do licenciamento para instalação.  

Art. 22 O valor da "Taxa de Fiscalização de Instalação de Estação 

Rádio Base e Microcélula de Telefonia Celular - TFI" será de R$ 1.550,00 (um mil 

quinhentos e cinquenta reais) URM por visitação in loco realizada.  

Art. 23 A fiscalização do fiel cumprimento das disposições legais na 

execução do projeto será exercida em conjunto pelos Departamentos Municipais 

de Meio Ambiente e Engenharia, que poderão solicitar demonstração técnica por 

parte do responsável pela instalação. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

Art. 24 As ERBs, Mini-ERBs e Microcélulas que estejam operando de 

forma irregular quando da entrada em vigor desta Lei deverão se adequar 

imediatamente aos níveis de densidade de potência estabelecidos no inciso I, do 

art. 5º, desta Lei e, no prazo máximo de máximo de 12 (doze) meses, quanto aos 

demais critérios estabelecidos na presente Lei.  



§ 1º Eventual necessidade de remoção ou relocação de antenas será 

considerada como nova instalação, incidindo, portanto, todas as regras e tarifas 

estipuladas nesta Lei;  

§ 2º A ausência de licenciamento para instalação de ERBs, Mini-ERBs 

e Microcélulas, torna irregular a instalação da antena, passível de incidir todas as 

penalidades previstas na legislação municipal para construções irregulares, sem 

prejuízo das sanções elencadas na Legislação Ambiental Estadual e Federal. 

Art. 25 Excetuam-se do estabelecido na presente Lei os sistemas 

transmissores e receptores associados a:  

I - radares militares e civis, com propósito de defesa e/ou controle de 

tráfego;  

II - radiocomunicadores de uso exclusivo das Forças Armadas, 

Polícias militar e civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, controle 

de tráfego e ambulâncias;  

III - radiocomunicadores instalados em veículos terrestres, aquáticos 

ou aéreos;  

IV - radiocomunicadores privados e comunitários, transmissores de 

sinais AM e FM.  

Art. 26 O Poder Executivo regulamentará a aplicação desta Lei de 

acordo com o interesse local.  

Art. 27 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, 

em 09 de maio de 2017. 

 

 

                                   MARCIANO RAVANELLO, 



                                          Prefeito Municipal. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O presente Projeto tem por objetivo instituir o licenciamento da 

instalação de estações de rádio Bases e equipamentos afins de televisão, telefonia 

e telecomunicações e institui as taxas para análise dos projetos de instalação de 

Estação de rádio base e microcélula de telefonia celular – “tap/erb” e de fiscalização 

de Instalação de estação de rádio base e Microcélula de telefonia celular.  

Ademais, o presente projeto de lei vem preencher uma lacuna na 

legislação municipal, na medida em que não existe previsão de taxas de 

licenciamento e fiscalização das chamadas “torres de telefonia celular”. 

Assim, sendo equipamentos potencialmente danosos à saúde 

pública, uma vez que trabalham com a emissão de ondas de rádio, se mostra 

necessária uma maior atuação no município nesta área.  

Os valores referenciais, das taxas, tiveram por base, os equivalentes 

cobrados por outros municípios, da região, bem como o porte econômico das 

empresas contribuintes.  

Desta forma solicitamos aos ilustres vereadores a aprovação deste 

Projeto de Lei. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, 

em 09 de maio de 2017. 

 

                           

                                   MARCIANO RAVANELLO, 



                                          Prefeito Municipal. 

 


