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Of. n.o 089/10 - GPC

Excelentfssimo Senhor,

Ver. Gilnei Alberto Jam§

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.o 052/10

Senhor Presidente:

Carazinho, 16 de abril de 2010.

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa o Projeto de Lei n.o

052/10, desta data, o qual Altera a destinaçao de concessao de auxllio financeiro cons

tante na Lei Municipal n.o 7.098/10, para apreciaçao sob Regime de Urgencia.

Exposiçao de Motivos:

Justificamos o presente Projeto de Lei, atendendo El solicitaçao feita pela

entidade, conforme c6pia anexa.
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Atenciosamente,

CAMARA rviUNICiPAL DE CARA.ZiNHG

PROTOCOLO GERAL
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PROJETO DE LEI N.o 052, DE 16 DE ABRIL DE 2010.

A/tera a destinaçao de concessao de
auxilio financeiro constante na Lei
Municipa/ n.o 7.098/10.

Art. 1° Fica extinto o auxflio financeiro no valor de R$ 10.000,00.(dez mil reais)
destinado a Associaçao Carazinhense de Futebol - ACF, constante da Lei Municipal n.o
7.098, de 15 de janeiro de 2010.

Art. 2° E concedido auxflio financeiro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a Asso
ciaçao Carazinhense de Futsal - ACF FUTSAL, no presente exercicio.

Art. 3° Servira de recurso para pagamento do auxflio de que trata o artigo an
terior, a verba extinta pela artigo 1°, desta Lei.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Gabinete do Prefeito , 16 de abril de 2010.
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ASSOCIAÇAO CARAZINHENSE DE FUTEBOL - A.C.F.
Fundada em 07 de Janeiro de 1997.

CNPJ 01.752.09010001-30

E-mail: acfcarazinho@hotmail.com

Carazinho, 08 de abril de 2010.

Exmo. Sr.

Aylton de Jesus Magalhaes
Prefeito Municipal de Carazinho
Nesta

E com imensa satisfaçao que n6s da ASSOCIAÇAo CARAZINHENSE DE FUTEBOL

di~igimo-nos a Vossa Excelencia, que atraves da Administraçao Carazinho Para Todos, tem
a~oiado e incentivado nosso trabalho pela comunidade esportiva carazinhense.

1- A A.C.F., começou no ano de 2009, os trabalhos de futsal em carater experimE!ntal e,de~ido a demanda e as exigencias a serem cumpridas para a participaçao em compE~tiç6es

dal modalidade, inicialmente regionais e futuramente estaduais, tornou-se indispensavel quese fundasse a A.C.F. FUTSAL, entidade direcionada exclusivamente ao futsal, mas

se~elhante na forma de trabalho e irma/parceira _na promoçao de eventos espor1:ivos e

sopiais. Portanto, prevendo-se qu~ a ASSOCIAÇAO CARAZINHENSE DE FUTSAL, teramais des pesa s que a ASSOCIAÇAO CARAZINHENSE DE FUTEBOL no ano de 2010, e,

efTil~!nome do comprometimento mutuo entre essa duas entidades, n6s da Direçao da A.C.F.,
so icitamos que a verba no valor de R$ 10.000,00 que nqs esta. destinada I~m lei
or amentaria, seja repassada a ASSOCIAÇAO CARAZINHENSE DE FUTSAL-A.C.F.

FYTSAL -CNPJ 11.735.483/0001-99.I Acreditando estarmos agindo de forma correta e acima de tudo, favorecendo o

eSf0rte e a comunidade carazinhense, fazemos es1:e pedido, esperando contar com o

co tumeiro apoio desta Administraçao.
Sem mais para o momento, despedimo-nos e colocamo-nos a disposiçao de Vossa

Excelencia para maiores informaç6es.

b~-~
Daniela Portilho da Silva

Presidente da A.C.F.
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