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O Carazinho que não pára

Carazinho, 16 de março de 2012.

Excelentíssimo Senhor,
Ver. Erlei Vieira,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 026/12

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARAZINHO

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o
026/12, desta data, o qual Autoriza a concessão de auxílio fínanceiro para Entidades e
autoriza abertura de Crédito Especial no Orçamento de 2012, para apreciação sob
Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

O presente projeto refere-se a liberação de verba para as entidades sem
fins lucrativos que foram beneficiadas com recursos arrecadados na Campanha de
Doação de Imposto de Renda realizada em meados de dezembro de 2011. Cabe
salientar que a definição das entidades e seus respectivos valores foram definidos pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho
COMDICACAR, dessa forma, não aplica-se neste caso a vedação aos agentes politicos
constante no S 10°, do artigo nO73 da Lei 9.504/97. As cinco entidades denominadas no
Projeto de Lei apresentaram seus respectivos projetos os quais detalhamos
sinteticamente abaixo:

ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE - Projeto de Capitação e Cidadania que visa a
melhoria de renda das famílias, dando autonomia e permítindo que produzam e aprendam
a gerir um empreendimento, inserindo formalmente no mercado de trabalho através da
Oficina da Padaria. .

CÁRITAS DIOCESANA DE PASSO FUNDO - Visa a implantação de dois laboratórios de
Informática, para assegurar o trabalho pedagógico com as crianças e adolescentes para
que saibam utilizar adequadamente os recursos de tecnologia.

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DA REGIÃO DO
PLANALTO MÉDIO - Visa a continuidade de seus trabalhos, pois solicita recursos para
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SOCIEDADE BENEFICIENTE E CULTURAL IlE ASE AlAFIM OBA AGANJU JETIOKA -
Solicita recursos para o Projeto Brincando, que visa a construção de um parquinho
infantil.

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASil - Visa a ampliação de recursos para o
laboratório de informática, assegurando o trabalho pedagógico com as crianças e
adolescentes, para que saibam utilizar adequadamente os recursos da tecnologia.

Todos os projetos forma analisados criteriosa mente pelos conselheiros do
COMDICACAR e encontram-se a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.
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Atenciosamente,

~
AGAlHÃES,



COMDICACAR

Df. No 07/2012

Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Carazinho

Criado pela Lei Municipal n° 5444102 de 29/11/2000
Rua 24 de Janeiro, 53 - Centro - CEP 99500-000 - CARAZINHO - RS

Para Prefeitura Municipal de Carazinho

Prezados Senhores!

Vimos por meio deste, solicitar-lhes o devido encaminhamento para a liberação dos

recursos provenientes da Campanha de Arrecadação do Fundo Municipal da Criança e do

Adolescente, conforme ata desse Conselho, em anexo, relativo aos seguintes projetos e suas
. justificativas:

Patronato Santo Antonio - Projeto de Capacitação e Cidadania que visa a melhoria de renda

das famílias, dando autonomia e permitindo que produzam e aprendam a gerir um

empreendimento, inserindo-se formalmente no mercado de trabalho através da Oficina da

Padaria.

Cáritas Nossa Senhora de Fátima - Centros de Juventude visa a implantação de dois

laboratórios de Informática, para assegurar o trabalho pedagógico com as crianças e adolescentes

para que saibam utilizar adequadamente os recursos da tecnologia.

Programa YACAMIM visa a continuidade de seus trabalhos, pois solicita recursos para sua

manutenção.

CASC- Centro de Apoio Social Conceição, solicita recursos para o Projeto Brincando, que
visa a construção de um parquinho infantil.

AABB Comunidade visa a ampliação de recursos para o laboratório de Informática,

assegurando o trabalho pedagógico com as crianças e adolescentes, para que saibam utilizar

adequadamente os recursos da tecnologia.

Todos os projetos foram analisados criteriosamente pelos conselheiros do COMOICACAR e
encontram-se a disposição para esclarecer quaisquer dúvidas.

Atenciosamente!

Presidente do COMDICACAR

carazinho, 09 de março de 2012.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Demonstrativo do Superávit Financeiro por Recurso - 2011

RECURSO 1516 - DOAÇÕES IR 2012

AGENTE DE PLANEJAMENTO
EDRÇAMENTO

DESCRiÇÃO VALOR

ATIVO FINACEIRO (I) 75.193,74

Saldo Bancário em 31/12/2011 75.193,74

PASSIVO FINANCEIRO ( 11) 0,00

Restos à Pagar Processados 0,00

Restos à Pagar Não Processados 0,00

Restos à Pagar de Exercício Anteriores 0,00

Consígnação 0,00

SUPERÁVIT FINACEIRO (111) = (I). (11) 75.193,74

( - ) RECURSOS JÁ UTILIZADOS ( IV ) ~ 0,00

SALDO DIPONíVEL (V) = (111). (IV V Ii 75.193,74
I
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PROJETO DE LEI N° 026, DE 16 DE MARÇO DE 2012.

Autoriza a concessão de auxilio financeiro
para Entidades e autoriza abertura de
Crédito Especial no orçamento de 2012.

Art. 1° Autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio financeiro às
entidades, abaixo relacionadas, mediante abertura de Crédito Especial no orçamento
vigente na importância de R$ 75.640,00 (Setenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais)
sob a seguinte classificação econômica e programática:

12 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇAO SOCIAL
1202 - Fundo Municipal Da Assistência Social
2159 - Apoio Financ.Entidades Inscritas

1516/3335043000000 - Subvenções Sociais - Doações IR 2012 R$ 75.640,00

CNPJ ENTIDADE VALOR

92.874.775/0006-19 Associação Servos Da Caridade 15.250,00

87.604.518/0002-01 Cáritas Diocesaná De Passo Fundo 15.250,00

05.996.565/0001-94 Agência De Desenvolvimento Econômico E Social 18.300,00Da Região Do Planalto Médio

87.620.647/0001-02 Associação Atlética Banco Do Brasil 18.300,00

02.386.283/0001-87 Sociedade Beneficiente E Cultural lIe Ase Alafim 8.540,00Oba Aganju Jetioka

TOTAL 75.640,00

Art. 2° Para cobertura do Crédito Especial autorizado pelo Art. 1°, será
usado o saldo do Superávit Financeiro apurado no final do exercício de 2011 do recurso
1516 - DOAÇÕES IR 2012, no valor de R$ 75.193,74 e a arrecadação a maior no mesmo
recurso no valor de R$ 446.26.

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