
••
•Prefeitura Municipal

de Carazinho

Of. N° 076/12 - GPC

~L
. ' : Go•• mo .:."., '"

lI!,l'l( Construindo

o Carazinho que não pára

Carazinho, 11 de abril de 2012.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Erlei Vieira,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n.O 036/12

Senhor Presidente:

\ig:v: ,.i-p.' Je (..v.;tv
i .
!\Ass.'.. . -. .

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n.o 036/12,

desta data, o qual Altera denominação do Abrígo de Crianças e Adolescentes Prof' Odila, para

apreciação sob Regime de Urgência.

Exposicão de Motivos:

Encaminhamos o presente Projeto de Lei, atendendo solicitação do Ministério

Público do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Procedimento Administrativo n.o

00742.00001/2012, conforme Termo de Audiência em anexo, mais especificamente em seu Item

1), onde é feito um apontamento em relação á adequação da expressão "Abrigo", haja visto que a

mesma foi banida do ECA, após a edição da Lei Federal n.o 12.010 (Nova Lei de Adoção) que

passou a viger em 03 de novembro de 2009.

O Art. 90 da referida Lei Federal teve seu caput, incisos I, 11, 111, V, VI e VII mantidos,

no entanto no inciso IV a expressão abrigo foi substituída por acolhimento institucional.

Assim, faz-se necessária a alteração, visto que a nova Lei de Doação está vigente

há mais de dois anos.

Atenciosamente,

Prefeito em exercicio.
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MINISTERIO PÚBLICO
Estado do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUDIÊNCIA

. I
Ministério Público do Rio Grande o Sul

, '
PROMOTORIA DE JUSl1ÇA ESPECIALIZADA E CARAZlNHO ,

lMPRS
,

PROMOTORIA DE JUSTIÇA ESPECIALIZADA DE cARAZINHO
PROCEDIMENTO AD:MJ:NJSTRATIV'ON.o 0074 .0000112012
OBJETIVO: FISCALIZAÇÃO DO PROG DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PROFESSORA ODILA, NO ANd DE 2012

No dia 13 de março de 2012, no gabinete da Promotoria de
Justiça Especializada de CarazinholRS, perante a Promotora de Justiça Clarissa
Ammélia Simões Machado, comp~ O Secretário Municipal de
Assistência Social, senhor PEDRO DE SAN1"ANNA DE MORAES, a
Diretora do Programa, senhora GLADIS MARLY MA€IlAOO COSTA, a
Psicóloga do Programa, senhoraCARQLINE zAuLLA DAL CASTELie a
assistente social do PNgi3B1a; senbóra VEM LÍCIA, BATISTA
BE~. oportunidade em que a' prODH!:!;orade Justiça passou li
abordar com todos os novos relatórios do CNMP. atinentes às visitas de
fi~lIljzação de prO~de acolhim.en~ institueio~, a titulo de acertar com os
encarregados a padroDlzsçiOdo procedimento doravante.

Foi prbneiratnente tratado o ANEXO fi do relatório
juntado às fls. 43/50. o qual diz respeito à INSPEÇÃO ANlIAL que doravante
será realizada em ~" os." de mars8 deCll4b •• Foram feitos os

: ',,_:1.\' ,~).

seguintes al)OllUllbtalôh ~ 'providenciados pêlo Município:

'" 1). ,buscarem alterar o
~~~. paf8:&tí(â(a")iexpressão "ABRIGO".

r haja viStá qUe já baDidodo ECA com a edição da Lei n.o
12.01012009 (Nova Léich(Adoção), que passou a ter
vigência ~o dia'o1 diiiOveDibro de 2009, logo há
mais de 02 (#),pos;iIi'Vista o sentido pejorativo e
totalrilente i'Mi'êq* ".(bt expressão frente ao atual
sisteIIia; , ' , ' .'

2) Item "1.8" C!lteJe-mail}:buscar em criar o e-mail
/ prOgrliíDae, se possível. o site ou ao menos um e
, informativo dentro do site da Prefeitura de C .



PROJETO DE LEI N.O036, DE 11 DE ABRIL DE 2012.

Altera denominação do Abrigo de
Crianças e Adolescentes ProF Odila.

Art. 1° O Abrigo de Crianças e Adolescentes Prol" Odila, criado pela Lei
Municipal nO 5.837 de 22 de abril de 2003, passará a denominar-se CASA DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
PROFESSORA ODILA.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 11 de abril de 2012.
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Prefeito em exercício
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