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Lei n.º 1758 de 08 de maio de 2012.

Autoriza o município de Formigueiro a 
celebrar convênio com a Secretaria da 
Agricultura, Pecuária e Agronegócio do 
Estado do Rio Grande do Sul.

João Natalício Siqueira da Silva,  Prefeito Municipal de Formigueiro, faz saber em
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou
e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art.  1° Fica  o município  de  Formigueiro  autorizado a celebrar  convênio com a
Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio do Estado do Rio Grande do Sul, que
fará parte integrante da presente Lei.

Art. 2° O convênio visa adesão ao Programa de Correção do Solo do Estado do
Rio Grande do Sul, o qual repassará ao município o valor de R$ 60.000,00 (Sessenta mil
reais), para aquisição de calcário, visando beneficiar 100 produtores rurais, com 15 t do
produto.

Parágrafo Único - Em contrapartida o município se responsabilizará pela despesa
de transporte, óleo diesel e mão de obra para a entrega do calcário. 

Art.  3º Os  produtores  beneficiados  no  programa  deverão  se  enquadrar  as
condições apresentadas no Manual do Programa Estadual de Correção dos Solos.
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Formigueiro 08 de maio de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Jaime Carlos Renck Filho
Secretário da Administração



Projeto de Lei n.º 021/2012

J U S T I F I C A T I V A

Em  relação  ao  Projeto  de  Lei  n.º  021/2012  que  estamos  encaminhando  para
apreciação dessa Casa, fizemos as seguintes  considerações:

O referido convênio visa a adesão ao Programa de Correção do Solo do Estado do
Rio Grande do Sul, que tem por objetivo a neutralização da acidez do solo em áreas de
produção agropecuária de base familiar.

O  publico  alvo  do  programa  são  produtores  familiares  descapitalizados,
enquadrados  como  agricultores  familiares  e  pecuaristas  familiares,  cujos  solos
necessitem de correção de acidez.

As  formas  de  enquadramento  ao  programa  bem  como  demais  informações
encontram-se em minuta em anexo

Formigueiro 08 de maio de 2012.

João Natalício Siqueira da Silva
Prefeito Municipal


