
 
 
 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 096, 02 DE JULHO DE 2019.

"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A DOAR R$ 10.000,00 (DEZ  MIL
REAIS) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS
MORADORES DO PARQUE ELDORADO –
ACOPEL."

            O PREFEITO MUNICIPAL, de Eldorado do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.
            FAZ SABER, que a Câmara Municipal aprovou e eu, no uso das atribuições legais que me
confere a Lei Orgânica do Município, sanciono e promulgo a seguinte
 

LEI:
 
              Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar à ACOPEL – Associação 
Comunitária dos Moradores do Parque Eldorado CNPJ nº 01.967.198/0001-40, a quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais).
 
              Parágrafo Único  A quantia acima descrita será utilizada para pagamento da compra e instalação
de um filtro para o poço artesiano que abastece a comunidade local.
 
              Art. 2º A ACOPEL deverá prestar contas à Prefeitura Municipal de Eldorado do Sul das
despesas efetuadas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento do numerário
acima.
 
              Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: Conta: 71; crédito orçamentário: 1 ordinário; órgão 02; Gabinete do prefeito; unidade
orçamentária: 02.01 Gabinete do Prefeito; funcional: 041220004; Administração; Proj/ativ: 1005000,
Aquisição de Equipamento e Mat. Permanente – Gab, natureza da despesa: 449052000000, Equipamentos
e Material permanente; fonte de recursos: 1; Recurso livre – Administração Direta Mun.
 
              Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
 
 
                                                                                              Eldorado do Sul, 02 de julho de 2019.
 
 

      Ernani de Freitas Gonçalves,

Prefeito Municipal.

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:

Rodrigo Avila da Silveira
Secretário de Administração                                           Publicada em ___/___/___

 
 
 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
 



 
              Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara de Vereadores, para apreciação dos nobres Edis,
o Projeto de Lei nº  096, 02 de Julho de 2019, que: "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL A DOAR R$ 10.000,00 (DEZ  MIL REAIS) À ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS
MORADORES DO PARQUE ELDORADO - ACOPEL."

              O presente projeto visa socorrer a Associação Comunitária dos Moradores do Parque Eldorado,
que é abastecida por poço artesiano, cuja a obra de escavação foi realizada pelo Governo Federal.
 
              A água deste poço supre a necessadade de, em média, 600 famílias.
 
              Ocorre que ao longo dos anos a água deste poço perdeu a qualidade, vindo a se depreciar ano a
ano, e neste últimos meses chegou a um patamar insustentável, eis que a cor e o sabor da água se
tornaram insuportáveis.
 
              Para amenizar a situação foi necessário a instalação de filtro que irá melhorar a qualidade da
água.
 
              A  Associação sobrevive da contribuição das famílias que uitilizam a água para o pagamento da
luz que possibilita o funcionamento do motor, e tais famílias são de baixa renda, não dispondo, de
condições financeiras para arcar com a despesa da instalação do filtro
 
              Sendo assim e contando com a costumeira apreciação dos Nobres Edis, aguardamos
manifestação dessa Egrégia Câmara Legislativa, com relação a este projeto de lei, enviando também
nossas cordiais saudações.
 
              Atenciosamente.
 
 
 

Ernani de Freitas Gonçalves,

Prefeito Municipal.


