
PROJETO DE LEI Nº 045/18, DE 26 DE JUNHO DE 2018. 
 

  Autoriza o Município de 
Floriano Peixoto, através do Poder 
Executivo, a prorrogar o prazo de 
permissão de uso de equipamentos 
em agroindústria familiar na forma 
que especifica. 

 
  ODACIR MALACARNE, PREFEITO MUNICIPAL EM 
EXERCÍCIO DE FLORIANO PEIXOTO, Estado do Rio Grande do Sul, no 
uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei Orgânica 
Municipal, e 
 

Considerando que as condições que ensejaram a permissão de 
uso autorizada pela Lei Municipal nº 1.327/2014 permanecem inalteradas; 

 

Considerando que é dever do Poder Público patrocinar o 

incentivo à geração de emprego e renda; 
 

Considerando que a permissionária solicitou motivadamente a 
prorrogação do prazo de permissão. 
 
  Faço saber, que a Câmara Municipal aprovou, e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
  Art. 1º - Fica o Município de Floriano Peixoto, RS, através do 
Poder Executivo, autorizado a prorrogar pelo período de 02 (dois) anos, 
prorrogáveis por igual período, a permissão de uso dos bens públicos 
especiais, autorizada pela Lei Municipal nº 1327/2014. 
 

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, no 
local de costume, revogadas as disposições em contrário.  

 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO PEIXOTO, 

RS, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2018. 
 
 

 
     ODACIR MALACARNE, 

         Prefeito Municipal em Exercício. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 
PROJETO DE LEI Nº. 045/18 

 
 
   Excelentíssimo Senhor Presidente: 
 
   Nobres Senhores Vereadores: 
 

   Apraz-me cumprimentá-los e na oportunidade enviar o 
Projeto de Lei nº. 045/18, que trata da prorrogação pelo período de 02 (dois) 
anos prorrogáveis por igual período, da autorização para permissão de uso 
de bens públicos adquiridos com recursos da Consulta Popular do Governo 
do Estado do Rio Grande do Sul para agroindústria devidamente licenciada 
no Município, para fins de produção de gêneros alimentícios para 
comercialização, inclusive para merenda escolar. 
 

Destacamos que as condições que ensejaram a permissão 
de uso autorizada pela Lei Municipal nº 1.327/2014 permanecem 
inalteradas, razão pela qual estamos propondo a sua prorrogação. 
 
   ASSIM, solicitamos seja a presente proposição merecedora 
de integral aprovação. 
 

 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FLORIANO 
PEIXOTO, RS, aos vinte e seis dias do mês de junho de 2018. 

 
 

 
     ODACIR MALACARNE, 

         Prefeito Municipal em Exercício. 
 


