
PROJETO DE LEI Nº. 33/2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022. 

 

 

AUTORIZA A CONCESSÃO DE 
INCENTIVO PARA SINDICATO DOS 
TRABALHADORES RURAIS DE 
DAVID CANABARRO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 

 

Art. 1 - Fica, o Poder Executivo Municipal, autorizado a conceder 
incentivos ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de David Canabarro, inscrito no 
CNPJ sob nº. 92.45.616/0001-05, com sede na Avenida Fabrício de Oliveira Pilar, 
nº. 619, Centro, no município de David Canabarro/RS. 

Art. 2º - O incentivo de que trata o artigo 1º desta Lei consiste em 
ajuda financeira mensal, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pelo 
período de 30 (trinta) meses, destinado a auxiliar no custeio da empresa que fará o 
atendimento e encaminhamento de benefícios junto ao INSS – Instituto Nacional do 
Seguro Social, para a população de David Canabarro/RS. 

Art. 3º - O valor será pago mensalmente para o período autorizado 
pela presente Lei, valor este a ser pago mediante depósito bancário em conta a ser 
indicada pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de David Canabarro/RS, e será 
por ele remetido a empresa prestadora dos serviços. 

Art. 4º - O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de David 
Canabarro/RS responsabiliza-se em prestar contas, mensalmente, quanto ao 
repasse dos valores à empresa prestadora dos serviços. 

 Art. 5º - As despesas necessárias para atender a presente Lei, 
serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, previstas no orçamento 
municipal vigente. 

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a contar de 02 de maio de 2022. 

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DAVID CANABARRO/RS, 
29 dias do mês de abril de 2022. 

 

LAURO ANTÔNIO BENEDETTI 
PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N° 033/2022 

 
Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 

 
O objetivo deste projeto de lei é conceder incentivos de modo a 

auxiliar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Município de David Canabarro com 
o custeio mensal da empresa que fará o atendimento e encaminhamento de 
benefícios junto ao INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, para a população de 
David Canabarro/RS, pelo período de 30 (trinta) meses a iniciar-se com a aprovação 
do presente Projeto de Lei. 

 O Sindicato solicita o incentivo como forma de que seja incentivado 
em sua manutenção e desenvolvimento, bem como, para que possa continuar seu 
trabalho assíduo junto aos munícipes, principalmente no tocante a situações 
voltadas a benefícios previdenciários, junto ao INSS. 

 
A atual administração municipal, conforme conhecimento público e 

notório, inclusive por parte desta Casa Legislativa, busca promover o 
desenvolvimento do Município, bem como proporcionar serviços necessários e 
importantes à população através destas ações, por este motivo é que disponibiliza 
condições para o atendimento deste pedido.  

 
Em anexo encaminhamos, também, a cópia dos documentos 

apresentados pelo beneficiário, comprovando a viabilidade e importância do 
desenvolvimento das atividades a serem realizadas junto ao Sindicato, por meio de 
Plano de Trabalho e Certidões Negativas que confirmam a legalidade da entidade, 
deste modo, solicitamos a aprovação do projeto de lei. 

 
À consideração dos Senhores Edis, contando sempre com vossa 

prestimosa colaboração. 
 

   

 

 

                                
LAURO ANTÔNIO BENEDETTI 

PREFEITO MUNICIPAL 
 

                                
 


