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REQUERIMENTO Nº 009/2020 
 

Exma. Sra. Presidente da Câmara Municipal de 

Vereadores de Arvorezinha – RS 

 

 

 

 

    JAIME BORSATTO, juntamente com os demais Vereadores abaixo-assinados 

com assento neste Legislativo Municipal, vem à presença de Vossa Excelência requerer seja oficiado ao 

Sr. Prefeito Municipal no sentido de informar a esta Casa Legislativa,  dentro dos prazos vigentes 

previstos no artigo 127 da Lei Orgânica Municipal e 37 da Constituição Federal, o que segue abaixo: 

 

1 – fornecer relatório dos contribuintes que receberam o auxílio financeiro no custeio de horas máquinas 

aos produtores rurais do município, conforme dispõe as Leis Municipais nº 2092, de 20 de maio de 2010 e 

alterações, e Lei Municipal nº 3148, de 08 de maio de 2019, relativos ao ano de 2019 e 2020, informando 

o nome do beneficiado e o respectivo valor do auxílio financeiro recebido; 

 

2 – fornecer cópia dos abastecimentos das máquinas lotadas na Secretaria de Agricultura, Ecologia e 

Meio Ambiente neste ano de 2020; 

 

3 – fornecer relatório das horas trabalhadas e o respectivo diário de bordo de cada máquina lotada na 

Secretaria de Agricultura, Ecologia e Meio Ambiente no ano de 2020. 

 

4 – fornecer relatório das horas efetivamente realizadas decorrente do pregão de número 50/19 (400 horas 

trator de esteira, 400 horas escavadeira 21 toneladas e 400 horas escavadeira 24 toneladas) e pregão de 

número 67/19 (500 horas retroescavadeira, 500 horas moto niveladora, 500 horas rolo compactador e 500 

horas carregadeira) até a data de resposta do requerimento, seja o serviço prestado na área urbana ou rural 

do município. Caso haja conflito desta resposta com o item de número 01 deve ser anotada caso a caso 

neste item ou no item 01. 

 

    Nestes termos, Pedimos deferimento. 

 

    Sala das Sessões, 17 de julho de 2020. 

 

 

JAIME BORSATTO     TIAGO FORNARI 

Vereador       Vereador     

  

 

DANIEL BORGES DE LIMA    SUELI LODI GIORDANI 

Vereador       Vereadora 
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Vereadora       
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