
PROJETO DE LEI Nº 025/17, DE 25 DE ABRIL DE 2017. 

 
Dispõe sobre a revogação 

da Lei Municipal nº 1.119/2011, 
de 19 de Setembro de 2011, que 
Autoriza o Município de Floriano 
Peixoto, através do Poder 
Executivo, a proceder a doação de 
terreno urbano à Brigada Militar 

do Estado do Rio Grande do Sul, e 
dá outras providências. 

 

ORLEI GIARETTA, PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO 
PEIXOTO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições 

legais, e de conformidade com a Lei Orgânica Municipal, 
 
  Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 
 

Art. 1º - Fica revogada, em seu inteiro teor, a Lei Municipal nº 

nº 1.119/2011, de 19 de Setembro de 2011, que Autoriza o Município de 
Floriano Peixoto, através do Poder Executivo, a proceder a doação de 

terreno urbano à Brigada Militar do Estado do Rio Grande do Sul, e dá 
outras providências. 
   

  Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à 
conta de dotação orçamentária consignada. 

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

no local de costume. 

 
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO 

PEIXOTO, aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2017. 

 
 

    ORLEI GIARETTA, 
Prefeito Municipal. 
 

 
 

 
 
 



 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 

PROJETO DE LEI Nº. 025/2017 

 
   Excelentíssima Senhora Presidente: 
 

   Nobres Senhores Vereadores: 
 

   Apraz-me cumprimentá-los e na oportunidade enviar o 
Projeto de Lei nº. 025/17, que trata da revogação da Lei Municipal n° 
1.119/2011, de 19 de Setembro de 2011. 

 
Salientamos que a referida Lei Municipal encontra-se em 

vigor desde o ano de 2011, sem que qualquer ação ou iniciativa, além de 
sua edição, tenha sido adotada pelo Município de Floriano Peixoto – RS. 

 

Ademais, a Matrícula do referido terreno, conforme 
demonstra Certidão Atualizada extraída do Registro de Imóveis, não 
coincide com a que constou na referida Lei Municipal. 

 
Ainda, que buscamos informações junto ao Governo do 

Estado do Rio Grande do Sul, acerca da existência de eventual Processo 
Administrativo instaurado para viabilizar a recepção da doação do terreno 
mencionado na Lei Municipal, sendo que não existem quaisquer iniciativas 

desta natureza em andamento. 
 

Por fim, cumpre referir que é de conhecimento público a 
situação caótica em que se encontra o Estado do Rio Grande do Sul, sendo 
absolutamente utópico sonharmos que o Estado irá construir novos prédios 

destinados à instalação da Brigada Militar em nosso Município. 
 
Salientamos que, caso haja esta manifestação de 

interesse e possibilidades reais da construção de uma Sede para abrigar a 
Brigada Militar, poderá ser, oportunamente cedido espaço para esta 

finalidade, liberando este imóvel para que o Município possa utilizá-lo para 
outra finalidade.  

 

   ASSIM, pela importância, solicitamos seja a presente 
proposição merecedora de integral aprovação. 
 

    GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO 
PEIXOTO, aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2017. 

 
 

ORLEI GIARETTA, 

Prefeito Municipal. 


