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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: - http://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

EMENDA

EMENDA nº 01 ao PLE 05/21  - PROC. 339/21

 

 

Art. 1º Insere onde couber os seguintes artigos:

 

“Art. X – O Programa Municipal de Microcrédito terá até 31 de dezembro de 2024, podendo ser prorrogado a
cada 4 anos, por meio de expressa autorização legislativa, desde que comprovada a efetividade da política pública.

 

Art. Y – A Prefeitura Municipal deverá disponibilizar no Portal da Transparência trimestralmente a relação de
beneficiados pelo Programa Municipal de Microcrédito, que envolvam repasses de recursos públicos pecuniários,
bem como a taxa global de inadimplência do Programa.

 

 

Justificativa

 

A presente emenda tem como objetivo garantir uma maior transparência no processo, evitando que ocorram fraudes
por má-fé dos beneficiários e possibilitando um maior controle externo sobre o processo. De outra banda, prevê
também um prazo para finalização do programa, que pode vir a ser prorrogado com autorização legislativa, desde
que comprovado o benefício da política adotada pelo Poder Público Municipal.

 

Porto Alegre, 02 de agosto de 2021.
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VEREADOR FELIPE CAMOZZATO (líder da Bancada do NOVO)

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Felipe Zortea Camozzato, Vereador, em 02/08/2021, às
16:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Mariana Hennig Pimentel, Vereador(a), em
02/08/2021, às 16:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0260902 e o código CRC 170C278B.

Referência: Processo nº 118.00112/2021-77 SEI nº 0260902
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