
 

 

Emenda  aditiva nº. 01/2019 

 

O(s) Vereador(es) que esta subscreve(m), com assento nesta Casa 

Legislativa, nos termos do Regimento Interno, propõe a seguinte emenda ao PROJETO 

DE LEI MUNICIPAL Nº 20/2019 de 01 de 03 de 2019. 

 

Inclui os Parágrafos 1, 2 e 3 ao artigo 4º do Projeto de lei 20/2019 que 

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FAZER CEDÊNCIA DE 

MÁQUINAS RODOVIÁRIAS PARA USO DE GRUPOS DE ENTIDADES 

REPRESENTATIVAS DE GRUPOS DE AGRICULTORES DO MUNICÍPIO. 

 

EMENDA ADITIVA 

Acrescente-se os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 4º do projeto de lei acima 

evidenciado, o qual terá a seguinte redação: 

Art. 4º - Fica assegurado a todos os agricultores do município o uso dos 

referidos equipamentos, desde que se adequem ao regimento interno de cada grupo 

contemplado com as referidas máquinas. 

 

§ 1º Quanto ao tempo de utilização cada proprietário rural terá direito a 10(dez) horas 

maquinas a cada semestre; 

§2º Quando não houver demanda para as maquinas, os agricultores podem solicitar 

mais horas; 

§3º A  solicitação de mais horas será efetuada ao Coordenador cada grupo ou entidade 

contemplada com a máquina, a quem cabe fazer a divisão das horas com prioridade ao 

agricultor que não fez uso das maquinas. 

 

Seberi/RS 18 de março 2019 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Com tal medida de delimitação das horas para uso por semestre será oportunizado que 

todos os agricultores tenham  direito a utilização das maquinas, bem como 

estabelecendo que nos dias que não houver demanda estes equipamentos possam ser 

utilizados por quem necessite de mais horas com preferencia para quem não fez uso, o 

que propiciara o melhor uso dos maquinarios. 

 

 

Seberi/RS 18 de 03 de 2019 
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