
REQUERIMENTO N° 12/2018

Os Vereadores que este subscrevem requerem, na forma regimental e, depois de
ouvido o Plenário, que o Poder Executivo, através do setor competente, informe à esta Casa de
Leis:
1- Quantas horas máquinas foram trabalhadas pela retroescavadeira e trator/pneu da Secretaria de
Agricultura  e  Pesca,  para  benefício  de  agricultores  a  partir  de  03  de  junho  2015,  em
conformidade com a Lei Municipal nº 583/2015.
2- Qual o nome e endereço de cada agricultor já beneficiado pelo Programa Nossa Agricultura, e
o nome e endereço dos agricultores que ainda se encontram na fila de espera?
3- Quantas horas máquinas cada um dos beneficiários utilizaram e quantas horas cada um tem
em haver?
4- Quanto foi arrecadado em litros de diesel de contrapartida pelos agricultores?

Justificativa

Vários agricultores do Município solicitaram aos vereadores que este subscrevem,
informações de quantas famílias  foram contempladas pelo Programa Nossa Agricultura,  com
quantas horas máquinas cada família foi contemplada, quantas horas cada uma ainda tem em
haver  e  qual  foi  a  arrecadação  da  Secretaria  em  litros  de  diesel  dos  maquinários.  Ainda,
salientamos que a  Lei  Municipal  nº  88/2002 foi  alterada  pela  Lei  Municipal  nº  583/2015 e
regulamentada  pelo  Decreto  Executivo  nº  2481/2015,  desta  forma,  tais  informações  deverão
corresponder a partir da regulamentação do citado decreto.

Itapoá, 09 de março de 2018.
    

José Antonio Stoklosa
Vereador PSD

                                                                                    [assinado digitalmente]

           Ezequiel de Andrade                                                         Janayna Gomes Silvino 
                 Vereador PR                                                                       Vereadora PR
                  [assinado digitalmente]                                                                                     [assinado digitalmente] 

               Jonecir Soares                                                              Geraldo Rene Behlau Weber
                 Vereador PR                                                                        Vereador PSDB     
                  [assinado digitalmente]                                                                                         [assinado digitalmente]  

                                                                                           

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3o e §4o, da Lei Orgânica de Itapoá,
Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Para consultar a autenticidade e integridade do documento, pode-se consultar o site http://camaraitapoa.sc.gov.br/verificador
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