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Projeto de Lei 01/2013.
Disciplina o procedimento legislativo dos Projetos
concedendo auxílios financeiros e dá outras providencias.

de

Leis

Art.1º - O Projeto de Lei que concede auxílio financeiro ou subvenção
social, deverá ser acompanhado do Plano de Aplicação dos recursos financeiros recebidos pela entidade
ou organização.
Art.2º - Quando se tratar de Projeto de Lei que concede auxílio
financeiro ou empréstimo de recurso financeiro oriundo de Fundo Municipal, além do previsto no
artigo anterior, deverá acompanhar a ata da reunião do respectivo Conselho Municipal
autorizou a concessão do benefício.

Art.3º - - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Estrela, 02 de agosto de 2013

Paulo Floriano Scheeren
Vereador do PPS

Mensagem Justificativa
Projeto de Lei nº 01/2013.

que
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Senhor Presidente
Senhores Vereadores.

É com satisfação que saúdo Vossa Senhoria e encaminho o presente
Projeto de Lei, que disciplina o procedimento legislativo dos Projetos de Leis concedendo auxílios
financeiros e subvenções sociais.

O Projeto em questão procura apenas dar mais transparência aos ao
Projetos de Leis que concedem auxílios financeiros ou subvenções sociais, exigindo que os mesmos
sejam acompanhados do Plano de Aplicação dos recursos financeiros.destinados as entidades
beneficiadas, além da ata de aprovação pelo Conselho Municipal, quando se tratar de verba oriunda de
Fundo Municipal.
Da mesma forma, possibilita ao legislador uma melhor análise do Projeto
de Lei e suas finalidades, que muitas vezes não acompanha a Mensagem Justificativa.

Assim, contando com a atenção do Nobres Colegas, tenho certeza no
acolhimento da matéria, com aprovação do presente Projeto.

Saudações

Paulo Floriano Scheeren
Vereador do PPS

