
PROJETO DE LEI Nº 037-01 /2017 
 
 

AUTORIZA O TRANSPORTE DE 
FERTILIZANTES ADQUIRIDOS 
PELO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS E 
DESTINADOS AOS PRODUTORES 
RURAIS DO MUNICÍPIO DE 
COLINAS e dá outras providências. 

 
 
    SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de Colinas, 
Estado do Rio Grande do Sul, 
      FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
   Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, com ônus e 
caminhões de propriedade do Município, o transporte de fertilizantes (adubos e ureia), 
adquiridos pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colinas, destinados aos produtores 
rurais do Município. 
   Art. 2º - A quantidade de insumos a ser transportada é de 
aproximadamente 300 sacos, ou equivalente a 15 toneladas, procedente de fornecedores 
estabelecidos em Porto Alegre. 
   Art. 3º - As operações de carga e descarga serão de responsabilidade do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 
   Art. 4º - As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta das 
dotações do orçamento do corrente exercício. 
    Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  
 
     GABINETE DO PREFEITO, 17 de julho de 2017. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SANDRO RANIERI HERRMANN 
                 Prefeito Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO  
PROJETO DE LEI Nº 037-01/2017 
  
                          COLINAS, RS, 17 de julho de 2017. 
 
 
 
 
 Senhora Presidente, 
 Senhoras e Senhores Vereadores: 
 
  
 É de conhecimento dos integrantes dessa Casa que o Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Colinas tem dentre as suas atividades de organização, de apoio e de incentivo aos 
associados, o setor de comércio, oferecendo principalmente insumos para as atividades de 
produção primária. 
 A intermediação na compra e distribuição de fertilizantes já se tornou uma prática de 
vários anos e novamente agora o fato se repete, vindo a direção da entidade classista, solicitar 
a parceria do Município, através do transporte dos insumos adquiridos em empresas 
fornecedoras, localizadas em Porto Alegre. 
  O serviço de transporte, ainda mais quando se trata de distâncias maiores e de fora do 
perímetro municipal, não é operação comum e rotineira, como reconhecidamente não é 
função do Poder Público. Mas entendendo que esse procedimento vem em benefício do 
agricultor e produtor rural colinense, há meios legais de efetuá-lo, mediante o consentimento 
do Poder Legislativo que, com certeza, também está plenamente imbuído do espírito de 
parceria e a consequente concessão de um incentivo, mesmo que não seja de valor físico mais 
relevante. 
 Aguardamos uma breve análise desta matéria, considerando a aproximação do período 
propício e adequado para o repasse dos insumos aos agricultores que logo mais estarão 
iniciando as atividades de preparação da próxima safra de grãos de verão. 
 Respeitosamente, 
 
 
 
 
 
       SANDRO RANIERI HERRMANN,  
         Prefeito Municipal 
 
 
Ilustríssima Senhora 
Vereadora JUSTINES F. G. MAGAGNIN 
M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 
COLINAS – RS. 
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