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EMENDA

EMENDA nº 04 ao PLE 05/21  - PROC. 339/21

 

Inclui o inciso XII no art. 5º, ficando assim redigido:

 

Art. 5º (...)

 

XIII – bancos comunitários.

 

 

JUSTIFICATIVA

 

De acordo com o Instituto Palmas, “Bancos Comunitários são serviços financeiros solidários, em rede, de natureza
associativa e comunitária, voltados para a geração de trabalho e renda na perspectiva de reorganização das
economias locais, tendo por base os princípios da Economia Solidária.  Seu objetivo é promover o desenvolvimento
de territórios de baixa renda, através do fomento à criação de redes locais de produção e consumo. Baseia-se no
apoio às iniciativas da economia popular e solidária em seus diversos âmbitos, como:  de pequenos
empreendimentos produtivos, de prestação de serviços, de apoio à comercialização e o vasto campo das pequenas
economias populares.”

 

Nesse sentido, em acordo com os objetivos do Programa Municipal, a inclusão dos bancos comunitários no rol das
entidades habilitadas para operacionalização do microcrédito garante maior capilaridade e atenção às pessoas
realmente necessitadas
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Porto Alegre, 02 de agosto de 2021.

 

 

VEREADOR MATHEUS GOMES

VEREADOR ROBERTO ROBAINA (líder da Bancada do PSOL)

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Carlos Roberto de Souza Robaina, Vereador, em
02/08/2021, às 17:00, 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 Matheus Pereira Gomes, Vereador(a), em 02/08/2021,
às 17:00, 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 0260999 e o código CRC 07A91358.

Referência: Processo nº 118.00112/2021-77 SEI nº 0260999
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