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Excelentlssimo Senhor,

Ver. Gilnei Alberto JarrE~,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n. o 070/10

Senhor Presidente:

Carazinho, 07 de maio de 2010.

Pelo presente encaminhamos a essa Egregia Casa o Projeto de Lei n.o

070/10, desta data, o qual Da nova redaçao ao Artigo 2°, da Lei Municipal n.o 7.084/09,

a qual Autoriza o Poder Executivo a conceder auxllio para transporte de trabalhadores

do municfpio, para apreciaçao sob Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

Faz-se necessario o presente projeto de lei, visto que a Lei Municipal n.o

7.084, de 16 de dezembro de 2009, limitava o valor para auxilio em R$ 4.000,00, os

quais eram destinados ao transporte de empregados da Aurora - Sarandi e com base

na autorizaçao feita atraves do OP n.o 79/2010, que autoriza repasse do Legislativo pa

ra o Executivo no valor de R$ 35.000,00 para auxilio de transporte dos empregados do

frigorffico de Nova Araça e preciso a alteraçao desse artigo, para que possamos su

plementar a dotaçao ja existente.
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PROJETO DE LEI N.o070, DE 07 DE MAlO DE 2010.

Da nova redaçiio ao art. 2° da Lei Municipal
n.° 7.084/09,a qual Autoriza o Poder Executi
vo a conceder auxilio para transporte de tra
balhadores do municipio.

Art. 1° O artigo 2° da Lei Municipal n.o 7.084/09 de 16/12/09, passa a viger
com a seguinte redaçaci:

"Art. 2° O auxilio de que trata a presente Lei correspondera ao valor de
R$ 39.000,00, a serem pagos a empresa transportadora de passageiros, devidamente
autorizada." (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito, 07 de maio de 2010.
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