
.;'

OI. n' 153/16 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, l' de julho de 2016.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Anselmo Britzke,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 064/16

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL'
DECA~4ZJN~~/ .~~~~.--'''~.~CJt~~ '1-'

o 4 JUL 1016

:::::h'(r;J~VL4{~:vú

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
064/161 desta data, que Altera destinação de imóvel e dá nova redação ao artigo 3° da Lei

Municipal n' 8.059/2015.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, atendendD sDlicitação da

Associação dos Idosos de Carazinho, acerca da dilatação do prazo para início das obras

de construção na ãrea doada por intermédio da Lei Municipal n' 8.059/2015, passando de

06 meses para 02 anos.

Salientamos ainda que a alteração da destinação do imóvel deve-se em

função da mudança do nome da entidade, que passou de Associação dos Idosos do Bairro

Sommer para Associação dos Idosos de Carazinho, conforme consta na Ata nO005/2016 e

Estatuto da Associação, cópias em anexo.

Atenciosamente,

RENA' SÜSS,
Prefeito.

DDV

www.carazinho.l1l.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n.1264, Centro
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PROJETO DE LEI N° 064, DE 1° DE JULHO DE 2016.

Altera destinação de imóvel e dá
nova redação ao artigo 3° da Lei
Municipal n° 8.059/2015.

Art. 1° Fica alterada a destinação do imóvel doado por intermédio da Lei
Municipal nO8.059 de 29 de dezembro de 2015, passando de Associação dos Idosos
do Bairro Sommer para Associação dos Idosos de Carazinho, em função da alteração
do nome da entidade.

Ar!. 2° O artigo 3' da Lei Municipal n' 8.059 de 29 de dezembro de 2015,
que Autorizou doação de área do Município à Associação dos Idosos do Bairro
Sommer, passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 3° A doação será gravada com ônus de reversão ao Município,
caso a entidade não inicie suas atividades no prazo de 02 (dois) anos, a partir da
data da efetiva transferência da posse do imóvel ao donatário." (NR)

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

Gabinete do Prefeito, l' de julho de 2016.

REN O SÜSS
Prefeito

DDV
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Aladi Oionisio Rhoden

Aos vinte dias e três dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezesseis, às quinze
horas, no Salão da Capela Sagrado Coração de Jesus, na Rua João Eduardo
Kraemmer, sln, no Bairro Sommer, os sócios e diretoria da Associaçêo dos IdoSOS
do Bairro Sommer reuniram-se em uma convocação extraordinária, convocada, pela
diretoria e assinada pelO presidente Aladi Dionísio Rhoden na data de cinco de
fevereiro do ano dois mil e dezesseis. O objetivo da reunião é a alteração do nome
da Associação e também alteraçãO do Artigo Terceiro, do Capítulo 1 - Da
denominação, Natureza, Sede, Fins e Duração. Após diãlogo e troca de idéias ficou
decidido por unanimidade que, a partir desta data a Associação de Idosos do Bairro
Sommer passará a denominar.se Associação de IdosoS de Carazinho e, o artigo 3°
do Capitulo I: "A Associação tem por finalidade prestar apoio e orientaçãO aos
idosos do Bairro Sommer o que consistirá principalmente em promover o lazer e
atividades de recreação das pessoas com idade acima dos cinqüenta e cinco anos
do Bairro Sommer", passará por alteração tendo a seguinte redação: UA Associação
tem por finalidade prestar apoio e orientação aos IdosoS de Carazinho o que
consistirá em intensificar atividades de prevenção á. saúde flsica, emocional e
mental; proporcionar palestras e seminários para melhoria da qualidade de vida;
realizar oficinas de artesanato, musicalização, teatro, ginástica, lazer e recreação,
promovendo o desenvolvimento cultural dos idosos' .. Nada mais havendo a constar
encerro a presente ata assinada por mim, Sirlei de Souza Vieira e o Presidente A1adl

Dionisio Rhoden. Carazinho 23 de fevereiro de 2016 .
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Aos dezessete dias do mês de maio do ano dois mil e dezesseis, às quatorze horas,
no Salao da Capela Sagrado Coração de Jesus, na Rua JoIo Eduardo Kraemmer,
Bairro $ommer, aconteceu a reuniêo da Associaçao dos Idosos de Carazinho com a
finalidade de realizar a eleição da nova diretoria dessa Associação para o periodo
dois mil e dezesseis à dois mil e dezoito. Houve apenas-tJll'l8 chapa concorrendo a
qual foi eleita por unanimidade, sendo reeleitos o presidente, tesoureira e secretária.
A nova diretoria ficou assim constitulda: Presidente - Aladi Dionísio Rhoden,
brasileiro, união estável, aposentado, CPF 212.504.210~04, RG 1033347756,
residente na rua João Telles, número cinquenta e um, Bairro Gl6ria, Carazinho.
Vice-Presidente: Armando Luiz da Rosa, brasileiro, casado, aposentado, CPF
307.541.000-49, RG 6013064041, residente na Rua Políbio do Vale, número cinco,
Bairro Medianeira, Carezinho.Tesoureira, Sirlei Salete Chiconetto, viúva,
aposentada, CPF 469.963.660-49, RG 1039141911, brasileira, residente na Rua
João Eduardo Kraemmer, número quatrocentos e sessenta e quatro, Bairro
Sommer, Carazinho; Segunda Tesoureira - Geni de Fátima Ferreira, brasileira,
casada, aposentada, CPF 999.232.890-07, RG 6040397785 residente na Rua Monte
Alegre, numero cento e cinquenta e cinco, Vila Nova - Hipica, Carazinho; Secretária
_ Sirlei de Souza Vieira, brasileira, união estável, aposentada, CPF 274.077.990-91,
RG 9008262942, residente na Rua João Telles, número cinquenta e um, Bairro
Glória, Carazinho; Segunda Secretária: Maria Matilde de Jesus, brasileira, viúva,
aposentada e pencionista, CPF 245.796.700-78, RG 1006372344, residente na
Travessa Ijul, número vinte e nove, Bairro Sommer, Carazinho; Conselho Fiscal:
Nedi Carvalho dos Santos, brasileira, divorciada, aposentada, CPF 635.149.400-10,
RG 7054782773, residente na Rua Monte Alegre, número cento e sessenta e cinco,
Bairro Floresta, Carazinho; Luís Carlos Talheimer, brasileiro, viúvo, CPF
613.369.190~20, RG 3094766081, residente na rua Monte Alegre, número cento e
sessenta e cinco, Bairro Floresta, Carazinho; Elmar Diedrich da Costa, brasileiro,
casado, aposentado, CPF 158.504.390-72, RG 9009461139, residente na Rua
Raimundo Kloeckner, número duzentos e treze, Bairro Sommer, Carazinho; Maria
Lourdes Wentz Friedrich, brasileira, casada, aposentada, CPF 229.976.220-<l6, RG
1040395343, residente na rua Raimundo Kloeckner, número duzentos e treze, bairro
Sommer, Carazinho. Essa diretoria permanecerá pelo periodo de dois anos, sendo
que haverá nova eleiç!o em maio do ano dois mil e dezoito. Nada mais havendo a
constar encerro a presente ata a:ê!.~~da por mim, Sirlei de Souza Veira e pelo

"'" presidente Aladi Dionlsio Rhoden. ~inho, 17 de maio de 2016.
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ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE CARAZINHO

CapItulo I
DA DENOMINAÇÃO, NATUREZA, SEDE, FINS E DURAÇÃO

Art. l' A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE CARAZINHO, é pessoa juridica de direito
privado, constituida na forma de sociedade civil de fins não lucrativos, com autonomia
administrativa e financeira, regendo-se pelo presente Estatuto e pel,a legislação que lhe for
aplicável.

Art.20 A Associação tem sede e foro na Cidade de Cafazinho, Estado do Rio Grande do
Sul, na Rua João Eduardo Kraemmer, s/n, no Bairro Sommer,

Art. 3' A Associação tem por finalidade prestar apoio e orientação aos idosos de
Cafazinho, o que consistirá em:

I _ Intensificar atividades de prevenção a saúde física, emocional e mental; proporcionar
palestras e seminários para melhoria da qualidade de vida; realizar oficinas de artesanato,
musicalização, teatro, ginástica, lazer e recreação, promovendo o desenvolvimento cultural dos

idosos.

Art. 4° A Associação podera firmar convênios ou contratos e articular-se, pela forma
conveniente, com órgão ou entidades, públicas ou privadas.

Art 5' O prazo de duração é indeterminado.

Capitulo li
DO PATRIMÔNIO, SUA CONSTITUiÇÃO E UTILIZAÇÃO

Art. 60 O patrimônio da Associação dos Idosos de Carazinho será composto de:
a) Dotações ou subvenções eventuais, diretamente da União, dos Estados e Municípios ou
através de órgãos Públicos da Administração direta e indireta;
b) Auxilios, contribuições e subvenções de entidades públicas e privadas, nacionais ou

estrangeiras:
c} Doações ou legados;
d} Rendimentos decorrentes de títulos, ações ou papéis financeiros de sua propriedade;
e) Rendas em seu favor constituídas por terceiros;
f) Rendimentos decorrentes de títulos ações ou papéis financeiros de sua propriedade;
g) Usufruto que lhes forem conferidos;
h) Juros bancários e outras receitas de capital;
i) Valores recebidos de terceiros em pagamento de serviços ou produtos;
j) Contribuição de seus associados.

Parágrafo único. As rendas da Associação somente poderão ser realizados para a
manutenção de seus objetivos.
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Capítulo 111
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 110. A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente na primeira quinzena de janeiro de
cada ano, quando convocada pelo seu presidente, por seu substituto legai ou ainda por no

mlnimo 1/3 de seuS membros, para:a) Tomar conhecimento da dotação orçamentária e planejamento de atividades para a

Associação;b) Deliberar sobre o relatório apresentado pela Diretoria sobre as atividades referentes ao

exercício social encerrado.

Art. 100. A Assembléia Geral se reunirá ordinariamente quinzenalmente no horário das 14

horas até as 16 horas, para:
a) Discutir assuntos gerais de interesse da Associação;
b) Realizar atividades de lazer e recreação;
c) Realizar diferentes cursos;
d) Participar de palestras.

Art. 120. A Assembléia Geral se reunirá extraordinariamente quando convocada:

[ _Por seu Presidente;
11. Pela Diretoria;
111. Pelo Conselho Fiscal;
IV - Por 1/3 de seus membros.

Art. 130. A convocação das reuniões ordinárias ou extraordinárias será feita durante as
reuniões ordinárias realizadas nas terças feiras, com pauta dos assuntos a serem tratados lidas
para o grupo antes do início das reuniões. '

.. ~ 10 A~ reuniões ordinári~S instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença
~Inlma de dOIS terços (213) dos mtegrantes da Assembléia Geral e em segunda convocação,
trinta (30) minutos após, com qualquer número de presentes_

Art. 9°, São atribuições da Assembléia Geral:
I _Eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal e seus respectivos suplentes;
11_Elaborar e aprovar o Regimento Interno da Associação dos Idosos de Carazinho~
1ll _ Deliberar sobre O orçamento anual e sobre O programa de trabalho elaborado pela

Diretoria, ouvido previamente quanto àquele, o Conselho Fiscal;
IV _ Examinar o relatório da Diretoria e deliberar sobre o balanço e as contas, após

parecer do Conselho Fiscal:V _ Deliberar sobre a conveniência de aquisição, alienação ou oneração de bens

pertencentes â Associação;
VI _Decidir sobre a reforma do presente Estatuto;
VII _ Deliberar sobre proposta de absorção ou incorporação de outras entidades à

Associação:VIII _Autorizar a celebração de convênios e acordos com enhdades públicas ou privadas;
IX • Decidir sobre a extinção da Associação e o destino do patrimônio.

Art. 80, A Assembléia Geral, órgão soberano da entidade, será constituída por todos os

sócios em pleno gozo de seus direitos estatutários.

Art. 70 A Associação tem como órgãos deliberativos e administrativos a Assembléia Geral,

A Diretoria e o Conselho Fiscal.



, _ rimeira convocação, com 2/3 (dois
9 2° As reuniões extraordjnãri,~s instalar-58-ao, egr:~da convocação, trinta (30) minutos
dos integrantes da Assemblela Geral S, e~ se _

terços) .' bsoluta dos integrantes do relendo 6rgao.
após, com malona a

Art. 14°. A Diretoria é composta de:
I - Presidente;
\I - Vice-Presidente;
111-1° Secretario;
IV - 2° Secretário;
V ~ 1° Tesoureiro:
VI _2° Tesoureiro. á d d's (02) anos

mandado dos integrantes da Diretoria ser e OI '
Parágrafo único. O

permitida a reeleiçáo.
Art 150,Ocorrendo vaga em qualquer cargo .de ~itularda Diretoria, caberá ao respectivo

suplente ~ubstituí-Io até o fim do período para que fOI eleIto.

Art. 160, Ocorrendo vaga entre os integrantes~su~lentes da Diretoria, a,Assembléia Geral
se reunira no prazo máximo de trinta dias após a vacancla, para eleger o novo Integrante.

Art. 17'. Compete á Diretoria:
I • Elaborar e executar o programa anual de atividades; . .
II . Elaborar e apresentar a Assembléia Geral o relatono anual e o respectivo

demonstrativo de resultados do exerci cio findo;
111_ Elaborar o orçamento da receita e despesas para o exercício seguinte;
IV. Elaborar os regimentos internos da Associação;
V • Entrosar-se com instituições públicas e privadas, tanto no País como no exterior, para
mútua colaboração em atividades de interesse comum

Art. 18°. Compete ao Presidente:
I • Representar a Associação judicial e extrajudicialmente;
11• Cumprir e fazer cumprir este Estatuto e os demais regimentos internos;
111- Convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
IV - Dirigir e supervisionar todas as atividades da Associação;
V ~Assinar quaisquer documentos relativos às operações ativas da Associação.

Art. 19° Compete ao Vice-Presidente:
I - Auxiliar o presidente, bem como substituí-lo quando necessário.

Art. 20° Compete ao 1° Secretário:
1 - Secretariar as reuniões das Assembléias Gerais e da Diretoria e redigir atas;
11 - Cadastrar os idosos que procurarem a Associação dos Idosos de Carazinho, para fins
de associação;
111- Manter organiz~da a secretaria, com os respectivos livros e correspondências.

Art. 210 Compete ao 2° Secretário colaborar com o 1° Secretário, bem como substituí-lo
em suas faltas e impedimentos. '

Art. 22° Compete ao 10 Tesoureiro:
I _ Arrecadar e contabilizar as contribuições, rendas, auxílios e donativos efetuados à

Associação, mantendo em dia a escrituração;



b' ações da Associação; . çã. 11- Efetuar os pagamentos de t??as as o n~rabalhOs de contabilidade da Assoaa, 0,

m • Acompanha~e. SUP~~~:I~~:rc~~ando para que todas as obrigaçOesfiscaIs e
contratados com profiSSionaiS ha . I m tempo hábil; . . .
trabalhistas sejam devid~~~~~~ ~~~~~~i~:Seedespesas, se~pre que forbelmé'laSOGI~~~as,

IV - Apresentar re . ser submetIdo à Assem '. I'
V - Apresentar o relat6rio financeiro para te de receitas e despesas ao Conselh~ Flsca 1

VI - Apresentar semestralmente o balance _ das receitas e despesas realizadas no
VII - publicar anualmente a demonstraçao ..

exercicio; t alizado no exercício, -8 proposta orçamentá~~a
VIII - Elaborar,com base n~ or~m~n ;ir~~oria para posterior apreciação da Assemblela

para o exercício seguInte a ser su me 1 a ,

Geral; . t belecido de crédito; . .
IX - Manter todo o numerário em es a bTdade todos os documentos relatIvos a
X - Conservar sob sua guarda e responsa I I ,

tesouraria:. . t Presidente todos os cheques emitidos pela Associação.XI - Assinar, em conJun o com o ,

Art. 23'. Compete ao 2' Tesoureiro colaborar com O l' Tesoureiro, bem como substitui-lo
em suas faltas e impedimentos.

Art. 24°. O Conselho Fiscal será constituído por (03) pessoas de reconhecida idoneidade.

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo vaga entre os integrantes do Conselho Fiscal, a
assembléia geral elegerá novo integrante. , . .

Parágrafo Segundo. O mandato do Conselho Fiscal sera COinCidente com O mandato da
Diretoria.

Art. 25. Compete ao Conselho Fiscal:
1-Examinar os documentos e livros de escrituração da entidade;
ll- Examinar o balancete semestral apresentado pelo Tesoureiro, opinando a respeito;
1Il- Apreciar os balanços e inventários que acompanham o relatório anual da Diretoria;
lV- Opinar sobre a aquisição, alienação e oneração de bens pertencentes à Associação.

Capitulo IV
DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 26°. Os sócios e dirigentes da Associação dos Idosos de Carazinho, não respondem
solidária nem subsidiariamente pelas obrigações da Entidade.

Art. 27°. A Associação dos Idosos de Carazinho é composta por número ilimitado desócios.

Parágrafo único. A primeira Assembléia Geral da Associação dos idosos de Carazinho,
composta por seus fundadores designará comissão para elaborar regimento que conste para se
associar à mesma, bem como das categorias, deveres e obrigações dos sócios.

Art. 28°. A Diretoria e o Conselho Fiscal elegerão seus presidentes na primeira reunião
subsequente à escolha dos mesmos.

Art. 29°. Os cargos dos órgãos de administração da Associação não são remunerados,
seja a que título for, freando expressamente vedado por parte de seus Integrantes o recebimento
de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem.

~.
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Art, 330, O exercldo financeiro da Associação coincidiré com o ano civil.

Art. 34'. O orçamento da AssociaçãO dos Idosos de Carazinho serà uno, anual e
compreenderá todas as receitas e despesas, compondo-se de estimativa de receita,
discriminadas por dotaçóes e discriminação analiticas das despesas de modo a evidenciar sua
fixação para cada órgão, sub-órgão, projeto ou programa de trabalho.

Art: 35'. Os casos omissoS serào resolvidos pela Diretoria e referendados pela
A:,semblé,a Geral, ficando eleito o foro da Comarca de Carazinho-RS para sanar posslveis

duvIdas. 'Carazinho, 25 de fevereiro de 2016

1jú,'rh.,=-r~À~ d~~~.Presidente ~ __ -'_::l~"'- _
AladlDionísioRhoden SecretáriaSirlei de Souza Vieira

Art. 32". Decidida a extinção da Associação, seu patrimOnlo, após satisfeitas as
obrigaçõeS assumidas, sera incorporado ao de outra Associação congênere, a critério da

Assembléia Geral.

Art. 3D'. Os funcionérios que forem admmdos para prestarem serviços profissionais à

Associação serão regidos pela Consolida~odas Leis Trabalhistas.
Art. 31'. O quorum de deliberação seré de 2/3 (dois tenços) da Assembléia Geral, em

reunião extraordinária, para as seguintes hipóteses:
.) Alteração do Estatuto;b) Alienação de bens imóveis e gravação de ônus reais sobre os mesmos;
c) Aprovação de tomada de empréstimos financeiros de valores supenores a cem (100)

salârios mlnimos; .
d) ExtinçãOda AssociaçãO.



Carazinho, 14 de junho de 2016.

...
ATA 012/2016

Aos quatorze dias do mês de junho do ano dois mil e dezesseis, às quatorze horas,
no Salão da Capela Sagrado Coração de Jesus, Bairro Sommer, reuniram-se em
convocaçãoos sócios a diretoria da Associação dos Idosos de Carazinho. O assunto
tratado foi a doação, por parte da Prefeitura Municipal de Carazinho, de um terreno
urbano sem benfeiloria localizado na Rua João NeMDoming'os,esquina com a Rua
Femando Borghetli, no Bairro Ouro Preto, doação esta com a finalidade de
construção do Centro de Convivência da Terceira Idade. A doação foi aceila por
todos os sócios presentes na reunião. Nada mais havendo a constar encerro a
presente ala assinada por mim Sirlei de Souza Vieira e pelo presidente Aiadi

Dionísio Rhoden.

~ ~
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, Prealdente êêi'êtãria

Aladl Dioníalo Rhoden
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