
PROJETO DE LEI Nº 050/2022                                  DE 28 DE JUNHO DE 2022.

CONCEDE INCENTIVO A EMPRESA MC 
MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA, CONFORME 
ESPECIFICA. 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder 

incentivo a empresa MC MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita no CNPJ nº 44.263.737/0001-72, com sede na Rua Bernardo 

Hackenhaar, nº 123, Bairro Getúlio Vargas, em Arroio do Tigre - RS.

Art. 2º.  O incentivo a ser concedido será de terraplanagem para o 

terreno urbano onde será construída a Sede do MC Mecânica Agrícola LTDA, 

localizado na RSC 481, matrícula nº 14.121.

Art. 3º.  A empresa MC Mecânica Agrícola LTDA fica condicionado a 

realizar a construção de sua sede em um prazo máximo de 01 (um) ano.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 
28 de junho de 2022.

     
                                 MARCIANO RAVANELLO
                                              Prefeito

VIVIANE REDIN MERGEN
Secretária da Administração,
Planejamento, Ind., Com. e Turismo.



JUSTIFICATIVA

Esse incentivo a que se refere o presente projeto tem a finalidade de 

conceder incentivo de terraplanagem para a empresa MC MECÂNICA AGRÍCOLA, 

inscrita no CNPJ nº 44.263.737/0001-72, visto que a mesma está empenhada em 

expandir seus negócios na cidade de Arroio do Tigre.

A referida empresa atuante na atividade econômica de manutenção e 

reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, além de 

comércio varejista de lubrificantes, ferragens e ferramentas, entre outras 

atividades, estabelecida no município de Arroio do Tigre, desde 2021. Em outras 

palavras, a empresa trabalha atuando diretamente no campo e nas propriedades 

rurais, através da venda de peças agrícolas e mão de obra especializada.

     Os benefícios diretos que a empresa proporcionará, justificam a 

concessão do incentivo de terraplanagem, a mesma irá construir um pavilhão para 

instalação da sua sede, localizado na RSC 481, legalmente registrado na matrícula 

nº 14.121, com aquisição de novos maquinários; criação de novos postos de 

trabalho, investir na capacitação de seus colaboradores. 

   Por todo o exposto, a Administração solicita aprovação legislativa para 

conceder o incentivo da terraplanagem a esta empresa, em função dos altos 

investimentos a serem feitos, a mesma solicitou o apoio do Município através da 

concessão de incentivos para realização de terraplanagem no local onde será 

construído o pavilhão.

Diante do exposto, solicitamos a aprovação do presente projeto de lei. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE, em 
28 de junho de 2022.

     
                                 MARCIANO RAVANELLO
                                              Prefeito

VIVIANE REDIN MERGEN
Secretária da Administração,
Planejamento, Ind., Com. e Turismo.


