
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 125, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018.

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a
Firmar Cessão o uso de um trator
agrícola, para a Associação Regional
Dezenove de Setembro LTDA, e dá outras
providências.”

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:   

                                    L E I

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar cessão
de uso a Associação Regional Dezenove de Setembro LTDA, do bem Patrimonial nº
80815 – Trator Agrícola de 75 CV – Modelo 5075E, chassi 1BM5075EPJ4005740,
Serie do motor nº PY3029T268062.

Art. 2° A cessão terá prazo de 2 (dois) anos e será formalizada
mediante Termo de Cessão de Uso, o qual constará a especificação do trator, as
responsabilidades do cedente e da cessionária.

Art. 3º O Poder Executivo Municipal, conforme a necessidade,
poderá a qualquer momento solicitar a devolução do trator ou realizar vistória.

Art. 4º O Trator terá que ser devolvido em perfeito estado de
conservação, devendo qualquer despesa para cumprimento de tal obrigação ser realizada
por conta da cessionária.

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
   
                                       Eldorado do Sul, 06 de setembro de 2018.

ERNANI DE FREITAS GONÇALVES

                                                                                             Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

RODRIGO ÁVILA DA SILVEIRA

Secretário da Administração                                      Publicada em ___/___/___



 EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Estamos encaminhando a essa Egrégia Câmara de Vereadores, para
apreciação dos nobres Edis, o Projeto de Lei Municipal nº 125, de 06 de setembro de
2018, que: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso do trator agrícola, para a
Associação Regional Dezenove de Setembro LTDA, e dá outras providências.”

O presente Projeto de Lei visa dar condições para os agricultores deste
município, de forma organizada com a finalidade de agregar valor e renda as pequenas
propriedades da agricultura familiar. Essas atividades têm grande importância para
nossa região, pois mantém o agricultor no campo, diversificam a propriedade rural, gera
renda, dimuindo o êxodo rural melhorando a qualidade de vida.

Desta forma, contando com a Vossa costumeira atenção, 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


