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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 13 de novembro de 2014.

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n,o
134/14, desta data, que Autoriza concessão de auxílio financeiro a Associação

Carazinhense de Proteção aos Animais - ACAPA.
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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombi11a,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de lei nO 134/14

Senhor Presidente:
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Exposicão de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, em função de que a ACAPA

assumirá o acolhimento de cerca de 40 cães que se encontram aprisionados no interior de

uma residência de 04 cômodos, em situação de maus-tratos e condições sanitárias

inadequadas, por uma pessoa que possui beneficio junto ao INSS do tipo Amparo Social

Pessoa Portadora de Deficiência por Retardo Mental, sendo que a mesma exerce atividade

de acumuladora de animais.

Salientamos que a Secretaria Municipal da Saúde encaminhou solicitação de

interdição judicial da pessoa referida, visto que a mesma encontra~se resistente em sair da

residência para efetuar consultas, exames e até mesmo para receber seu benefício. Em

visitas efetuadas pela Secretaria Municipal de Saúde na referida residência, foi constatado

que a mesma não possui uma alimentação saudável, visto que os alimentos encontrados

foram em torno de cinco caixas de leite, algumas batatas e ração para cachorro, o que

sugere que ela esteja se alimentando com a própria ração dos animais, pai em algumas

ocasiões nem os alimentos citados foram encontrados.

Atenciosamente,

o SÜSS,
Prefeito.
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PROJETO DE LEI N° 134, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2014.

Autoriza concessão de auxílio financeiro
a Associação Carazinhense de Proteção
aos Animais - ACAPA.

Art. 1° Fica autorizada a concessão de auxílio financeiro a Associação
Carazinhense de Proteção aos Animais -ACAPA, no valor de R$18.000,OO (dezoito mil reais),
através da formalização de convênio, destinados a custear despesas com a acolhimento e
manutenção dos animais.

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 artigo 1°, a
redução de saldo da seguinte dotação:

130199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
130199.999.9999.9999 - Reserva de Contingência

30521-9/3999999000000 - Reserva de Contingência R$

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

18.000.00

Gabinete do Prefeito. 13 de novembro de 2014.
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RENA: O SÜSS
Prefeito
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