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Lei Nº 88/1952

INCENTIVO A LAVOURA

Artigo 1º) Fica criado no município o prêmio de animação á
lavoura, que se regerá pelo regulamento abaixo:

a) No mês de junho de cada ano, em dia previamente marcado
pelo Sr. Prefeito Municipal será feito o julgamento de melhor amostra
duo seguinte produtos: feijão, milho, trigo, batata, centeio, soja e
cevada, amostras estas fornecidas pelos colonos deste município.

b) A Comissão julgadora será composta de: um Vereador, um 
exportador, dois agrônomos sob a Presidência do Sr. Prefeito
Municipal.

 
c) As amostras serão de um saco de cada variedade dos

produtos acima citados.

d)Ao serem recebidas as amostras que deverão ser
acompanhadas de um envelope fechado dentro do qual estarão
registrados, o nome do lavrador e quantidade colhida, envelope e saco
receberão um mesmo número.

e) O envelope só será aberto depois de feitas a classificação
para se conhecer então o nome do colono premiado.

f) Na classificação serão observadas: a variedade, o estado de
maturação, o peso específico, o valor alimentar, a resistência a praga e
moléstias e demais qualidades consideradas úteis e necessárias a
melhoria da produção.

g) A classificação deverá ser feita com todo o cuidado o
carinho.

h) Os sacos, de cada variedade, premiados em primeiro lugar
terão o prêmio de Cr$ 1.000,00; em segundo lugar Cr$ 1.500,00; e em
terceiro lugar Cr$ 250,00;
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i) Caso diversas amostras tenham tido igual classificação,
serão abertos os envelopes e o prêmio será dado ao lavrador que se
apresentar com maior colheita do produto.

j) Os sacos premiados ficarão pertencendo a Prefeitura, que os
mandará distribuir em pequenas porções a lavradores de reconhecida
probidade.

k) Os casos não premiados ficarão a disposição dos seus
donos que farão deles aquilo que entenderem.

l) As firmas exportadoras desta cidade poderão tomar para si o
encargo de pagar os prêmios também poderão propor a compra  aos
lavradores, não só das amostras como de toda colheita.

m) De tudo será lavrada uma ata circunstanciada, à qual será
dada a maior publicidade.

Artigo 2º) Qualquer insuficiência observada na presente lei
será suprida pelo Sr. Prefeito Municipal por seio do resolução ou Atos.

Artigo 3º) Revogam-se as disposições em  contrário.

União da Vitória, 31 de março de 1952.  

DOMICIO SCARAMELLA
Prefeito Municipal


