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Excelentíssima Senhora

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n' 136/11

Senhora Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°

136/11, desta data, o qual Autoriza a concessão de auxílio financeiro, mediante transferên-

cia e abertura de Crédito Suplementar, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos, em anexo, o Projeto de Lei que propôe concessão de

auxilio ao jovem carazinhense Orlando Moraes da Luz, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

destinados para custear despesas com inscrição, custo com visto, passaporte, hospedagem, ali-

mentação, transporte, vestuário entre outros, para que o mesmo represente o Município em even-

tos esportivos oficiais na modalidade torneio de tênis em jogos Estaduais, Nacionais e Internacio-

nais e atendendo ao alicio OP/202/2011.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N' 136, DE 23 DE SETEMBRO DE 2011,

Autoriza a concessão de auxílio fi-
nanceiro, mediante transferência e
abertura de Crédito Suplementar.

Art. 1° Autoriza a FUNDESCAR a conceder auxílio financeiro ao atleta carazinhense
Orlando Moraes da Luz, cujo responsável é o Senhor Orlando Pereira da Luz, no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) destinados para custear despesas com inscrição, custo com visto, passaporte, hospe-
dagem, alimentação, transporte, vestuário entre outros, para que o mesmo represente o Município em
eventos esportivos oficiais na modalidade torneio de tênis em jogos Estaduais, Nacionais e Internacio-
nais.

Art. 2° Fica o Poder Executivo autorizado a abrir um Crédito Suplementar no or-
çamento da FUNDESCAR do corrente exercício, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhen-
tos reais) com a seguinte rubrica:

17
1703
0012

3483/3339048000000

-FUNDESCAR
- Departamento Esportivo
- Auxílios a Entidades e Eventos
- Outros auxílios financeiros a PF" R$ 2.500,00

Art. 3° Autoriza o Poder Executivo a transferir do Poder Legislativo o valor total de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), para cobertura do Crédito Suplementar, autorizado pelo artigo
anterior, a redução orçamentária da seguinte dotação

01 - CÃMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
0101 - Câmara Municipal
1001 - Aquisição Equip. e materiais permanentes

4603/4.4.9.0.52.00.00.00 - Equipamento e material permanente .. .....R$ 2.500,00

Art. 4° Em conseqüência dos recursos retirados do Poder Legislativo, a verba da Câ-
mara Municipal, do presente exercício, fica reduzida no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais).

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 23 de setembro de 2011.
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