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Sessão Ordinária - 21.07.2020

-ATA 015/2020. Aprovado por unanimidade.


PROJETO DE LEI Nº 090, DE 17 DE JULHO DE 2020. “Altera o art. 1º e 2º, da Lei Municipal nº 2597, de 04 de fevereiro de 2015, e dá outras providencias.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI N° 091, DE 17 DE JULHO DE 2020. “Autoriza a abertura de créditos suplementar e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

PROJETO DE LEI N° 092, DE 17 DE JULHO DE 2020. “Autoriza a abertura de crédito         especial e dá outras providências.” Aprovado por unanimidade.

REQUERIMENTO Nº 009/2020. “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.” Aprovado por unanimidade.




Arvorezinha, 22 de julho de 2020.


Marisa Ana Bonfanti Parisotto
Presidente

