
PROJETO DE LEI Nº 136/2018. 

 

 

Autoriza o Poder Executivo a fazer doação de imóvel ao Instituto 

Riograndense do Arroz- IRGA. 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BAGE, Estado do Rio Grande do Sul, no uso 

de suas atribuições legais, apresenta à consideração dessa Colenda Casa Legislativa o seguinte:  

 

PROJETO DE LEI: 
 

Art. 1º Fica o poder Executivo autorizado a doar ao Instituto Riograndense do Arroz - 
IRGA, o imóvel a seguir descrito: - Um terreno de esquina e forma irregular, situado no 
Loteamento São Carlos, constituído de parte dos lotes 01 e 02 da quadra “F” e mede 
18,75m(dezoito metros e setenta e cinco centímetros) a oeste e limita-se com a Rua vereador 
Pinto Machado; 20,75(vinte metros e setenta e cinco centímetros) nos fundos a leste. E limita-se 
com o lote 03; 20,00(vinte metros) de frente a fundos e limita-se ao sul com a Rua Hipólito 
Ribeiro o qual tomou n° 400 e, ao norte, com a outra parte dos mesmos lotes 01 e 02. 
Localizado no quarteirão assim formado: ao norte com a Rua São Carlos; ao sul com a Rua 
Hipólito Ribeiro; a leste com a Rua Professor Otávio Hipólito, antiga Rua 03 e, ao oeste com a 
rua Vereador Pinto Machado, antigo leito da Viação Férrea. Devidamente registrado no Cartório 
de Registro de Imóveis desta Comarca de Bagé., sob o n° 41.782, fls.1v, do livro 1M- Registro 
Geral. 

 
Art. 2º O imóvel ora doado servirá para abrigar a sede do Instituto Riograndense do 

Arroz- IRGA, no Município de Bagé. 
 
Art. 3º O imóvel objeto desta doação fica gravado com a cláusula de reversão, devendo 

retomar ao domínio e posse do Município, sem que assista direito de indenização ao donatário, 
caso não seja construída na área doada, no prazo de dois anos, a sede de que trata esta Lei.  

 
Art. 4º As despesas com escritura e registro do imóvel correrão por conta do donatário. 

 

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 12 de Junho de 2018. 

 

 

 

   DIVALDO LARA 
                                                                                     Prefeito Municipal 

 
CLEMENTINO MOLINA    
Chefe de Gabinete  
 

  Senhor Presidente, Senhores vereadores, 



 

O Presente Projeto Lei, que ora encaminhamos para apreciação dessa Colenda 

Casa Legislativa, tem por finalidade, solicitar autorização dessa Colenda Casa Legislativa, para 

doar ao Instituto Riograndense do Arroz – IRGA, o imóvel localizado no Loteamento São 

Carlos, constituído de parte dos lotes 01 e 02 da quadra “F” e mede 18,75m (dezoito metros e 

setenta e cinco centímetros) a oeste e limita-se com a Rua Vereador Pinto Machado; 20,75m (vinte 

metros e setenta e cinco centímetros) nos fundos a leste e limita-se com o lote 03; 20,00m (vinte 

metros) de frente a fundos e limita-se ao sul com a Rua Hipólito Ribeiro o qual tomou o nº 405 e, ao 

norte, com a outra parte dos mesmos lotes 01 e 02. Localizado no quarteirão assim formado: ao 

norte com a Rua São Carlos; ao sul, com a Rua Hipólito Ribeiro; a leste, com a Rua Professor 

Otávio Hipólito, antiga Rua 03 e, ao oeste, com a Rua Vereador Pinto Machado, antigo leito da 

Viação Férrea, o qual servirá para abrigar o escritório do núcleo de assistência técnica em 

nosso Município. 

 

O Instituto Rio Grandense do Arroz - IRGA, com sede e foro na cidade de Porto 

Alegre, na Avenida Missões, 342 - Bairro São Geraldo, entidade pública, como autarquia 

administrativa, com independência administrativa, financeira e orçamentária, subordinada ao 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, por intermédio da Secretaria da Agricultura, Pecuária e 

Agronegócio, foi criado e oficializado pelo Decreto-Lei nº 20, de 20 de junho de 1940, tendo como 

finalidade principal incentivar, coordenar e superintender a defesa da produção, da indústria e do 

comércio de arroz produzido no Estado. 

 

Essa importante parceria que ora estamos propondo, que conta com o apoio de 

autoridades não só da esfera estadual como federal, promoverá, não só o desenvolvimento de novas 

tecnologias, indispensáveis para o crescimento da região, mas o aprimoramento do segmento 

produtivo agroalimentar do setor primário da metade sul, viabilizando com isso, tecnologia e 

diversificação a serviço da lavoura arrozeira, além de políticas voltadas para a estabilidade do setor, 

principalmente, à rotação de culturas com o arroz irrigado, capacitando indústrias, ampliando 

mercados para o arroz gaúcho e gerando renda aos produtores. 

 

Destarte, trata-se de um projeto de suma importância para nosso município, em 

vista disso é que contamos com a compreensão sempre peculiar de Vossas Senhorias para aprovação 

desta importante matéria. 

 

Diante do exposto, pedimos vênia para aprovação deste projeto de Lei. 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BAGÉ, 12 de Junho de 2018. 

 

 

   DIVALDO LARA 
                                                                                     Prefeito Municipal 

 

 

CLEMENTINO MOLINA    

Chefe de Gabinete  


