
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. n.' 134/14 - GPC C.razinho, 06 de junho de 2014.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Protocolo NO

Ho'" .A5,'cC-,

Encaminha Projeto de Lei n,o 070/14

Senhor Presidente:
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Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n,o

070/14, desta data, que Autoriza concessão de auxílio financeiro à Sociedade Juvenil do

Veterano Futebol Clube.

Exposição de Motivos:

Atenciosamente,

Encaminhamos o presente projeto de lei, autorizando a concessão de auxílio

financeiro à Sociedade Juvenil do Veterano Futebol Clube, no valor de R$ 3.000,00,

destinado a custear despesas com a aquisição de materiais esportivos, vestuário,

alimentação, medicamentos e viagens, como complementação ao valor de R$ 12,000,00,

recebido por intermédio da Lei Municipal nO7.745/14. A concessão do referido valor visa

atender solicitação da entidade, passando a mesma a receber R$ 15.000,00 no ano de

2014, valor este também percebido pelos clubes maiores, como Pinheiro Atlético Clube,

Sercesa e Clube de Regatas Vasco da Gama.

Por oportuno, informamos que a entidade está devidamente apta a receber o

auxílio financeiro, visto que a mesma participou do credenciamento competente para o ano

de 2014.
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PROJETO DE LEI N° 070, DE 06 DE JUNHO DE 2014.

Autoriza concessão
financeiro à Sociedade
VeteranoFutebol Clube.

de auxílio
Juvenil do

Art. 1° Fica autorizada a concessão de auxílio financeiro à Sociedade Juvenil do
Veterano Futebol Clube, no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), através da formalização de
convênio, destinado a custear despesas com a aquisição de materiais esportivos, vestuário,
alimentação, medicamentos e viagens.

Parágrafo Único. A conveniada deverá prestar contas e submeter-se a fiscalização
do Controle Interno do Município até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a liberação total
do respectivo auxílio.

Art. 2° Servirá de recurso para cobertura da despesa criada pelo artígo anterior, a
redução de saldo da seguinte dotação:

02 - SECRETARIA GERAL DO GOVERNO
02.04 - Departamento Munícipal de Esportes e Lazer

02.04.27.812.0567.1184 - Reforma e ampliação Ginásio UACC
30671/3449051000000 - Obras e instalações . R$ 3.000,00

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

Gabinete do Prefeito, 06 de junho de 2014.
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