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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREfEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho. 13 de setembro de 2017.

Excelentissimo Senhor,

Ver. Este"ão De Loreno,

Presidente da Cãmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO101/17

Senhor Presidente'

16.m. Wl

.::jj.JiiJC<k ÚMG

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO

101/17, desta data, que Autoriza a doaçi!.o de veiculo à Escolinha Educacional de

futebol Trianon,

Exposição de Motivos:

o projeto de lei sugerido "isa atender requerimento da Escolinha

Educacional de Futebol Trianon, que solicita a doação do veiculo FiatJUno, o qual se

encontra parado e sem funcionamento Junto á Secretaria Municipal da Saúde, por

problemas no motor.

O objeto da doação será: utilizado para o transporte das crianças e

carregamento da alimentaçao, comprometendo-se a entidade. desde já. a recuperar o

veiculo, para que o mesmo possua condiçOes de trafegabilidade

A entidade, que desenvolve o Programa Centro de Con"i"ência da

Criança e Adolescente, conta com 180 crianças e adolescentes do MuniCÍpio em

situaçao de "ulnerabilidade.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 101, DE 13 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza a doação de veículo a Escolinha
Educacional de Futebol Trianon.

Art. 1" Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Escolinha Educacional de
Futebol Trianon, 01 (um) Automóvel FIAT/Una Mille Economy. Ano/Modelo 2012, Placa ISU
6851, Chassi 9BDI5822AC6680169. que será destinado para uso exclusivo das atividades
desenvolvidas pela entidade.

Art. 2" Serão de responsabilidade do donatário as despesas decorrentes da
manutenção, infrações de trânsito e tributos incidentes sobre o veiculo descrito no artigo 1",
bem como os emolumentos provenientes da transferência do objeto.

Art. 3" Em caso de dissoluçao ou desativaçao da efllidade, ou n;lio uso do
veiculo para a finalidade que foi concedido, por período superior a 6 (seis) meses, o
Municlpio fará uma comunicação por escrito à Escolinha Educacional de Futebol Trianon e,
decorridos 30 (trinla) dias da comunicaçi'io, não havendo manifestação expressa da parte
deste, o bem será revertido ao Município.

Parágrafo úníco. No caso de reversão do bem ao patrimônio do Municipio.
fica a donatária obrigada a devolver o veiculo especifico da doação ou outro que lenha sído
objelo de negociaç!lo, em perfeitas condições de uso e conservação, salvo as deteriorações
decorrenles do uso e decurso do lempo, incorporando-se inclusive as melhorias que vierem
a ser feitas, em virtude da gratuidade do uso.

Art. 40 Esla Lei entra em vigor na data de sua publicaç;ilio.

!

Gabinete do Prefeilo, 13 de setembro de 2017.
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I
Aos vinte e dois dias do mês março de 2017, no salào nobre do C~fPP. sito a
Avenida Pátria, 736, fundos da Secretaria Municipal da Saude, reuniram-se
ordinariamente os membros! do Conselho :vfunicipal da Saúde, às dezoito
horas e quarenta e cinco minutos em primeira convocação c às dezenove
hums em segunda cnllvocaç:ào, cujas presenças estilo registradas em livro
próprio. Após, havendo quórum regimental o Sr. Jonas Pithan Carpes deu
inÍl;io à reMido, cumprimentando a todos os presentes e saudando (J Sr,
Miehad Vieira do Amarante que tàrá pane da Comissão Tecnica do Conselho
:\1unicipal de Saúde, e em seguida solicitou a leitura do Edital de Convocação
datado em 17/03/2017. J. Aprol'ação da Ata 222512017: Foi posto em
discussão a referida ata e o Sr. Jonas perguntou se algum dos membros tinha
al\!U1naobsclV'açào II fa7er. a conselheira Kênia Fengler solicitnu uma revisão- .

na redação no segundo item sobre o Plano de Aplicação da Consulta Popular
2013/2014, a sccrl;':tariado Conselho se pôs a disposição para f:u:cr a Correçào
e sendo a~sim foi aprovada por todos os presentes. 2. Apreciação discussão e
aprol'ação sobre li devolução de um veículo Uno Mille ano 2012, para o
setor de patrimônio da prefeitura Municipal, que estava sem condições
de uso no setor de transporte da SMS: A pedido da secretaria de saúde a Vdt
Sra. Anelise, o a~sunlo foi posto em discussão e JpQs vOlação e aprovado por ,JJ"
unan~idadc. 3. Apreciação discussão e l'~ta~ão ~o relatório de atividadesrJtrelahvo ao contrato de nO 01512016: FOI discutIdo e posto em Votação o
referido relatório e sendo assim foi aprovado pelos presentes. 4.Discussã
sobre a participação do CMS nas atil'idatJes da Atenção Básica e
l"Onsullas ~pecializadlls e oUlros llssunto.~ de interesse da comunidade: O
Sr. Jonas começou alertando' a secretaria Municipal de saúde quanto a lei
Municipal que criou o Con~elho Municipal de Saúde e a lei do Fundo
11unicipal de Saúde, as quais são daras quanw a participação do CMS nos
Contratos e aditivos realizados pela secretaria de saúde e entidades prestadoras
de ~rviço cituu o exemplo do contmlo com o HCC o qual não houve a
participação do Conselho de Saúde, a secretaria fe7. o uso da palavra e
colocou aos presentes quc a partir deSTa data ela iria informar e trazer a
plenária para discussão dos os assuntos rcferente a Contratos e aditivos, o
Coordenador colocou a disposição a comissão técnica do CMS para ajudar no
que for necessário para a gestora ter uma boa administração, a secretaria na
ocasião explanou a vontade de mudar o centru de especialidades medico e J
parte adlninistrativa e a limn1Ícia hásica, para um local mais adequado para
servir a população, os conselheiros presentes acharam boa a ideia e
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solicitaram 11 senhora secretana que ("m mOmento oportuno elaborasse um
projeto e enviasse ao CMS para qut' o mesmo em conjunto com 11 comissão
técnica estudar 11 viabilidade do mesmo, 11 seguir hOllVC discussão sobre o
baixo nUmero de Consultas especializadas alguns conselheiros colocaram que
tem pessoas esperando a mais de dois anos para serem atendidas, também
vem ao Conselho inúmeros pacientes desgostosos com 11 falta de humanização
em alguns Esfs, o Conselheiro o Se. Eugênio Teixeira relatou que tem
dificuldade em enCOntrar atendimento pam seus familiares na unidade dt'
saúde do bairro Floresta e o conselheiro o Sr. Flávio Adiers comentou que a
maioria das reclamações são referentes ao Esf do bairro Floresta, o Sr. Jonas
fez o uso da palavra e solicitou a secretaria de saude que se possível dentro de
trinta dias a prescntasse um projeto dc melhora no atendimento a atenção
báSica e especializada, a Sra. Anelise colocou aos preSCnlcs que está
trabalhando intensamente para por em ordem os servil,:os citados a cima
inclusive estuda-se o aUmento no valor das consultas especializadas em
virtude de alguns médicos não querem mais trabalhar pago atualnlt:nte, houve
a participação de diversos conselheiros e o Coordenador pcrguntou se estavam
devidamente esclarecidos, a discussão toi colocada em votação e aprovada
por rodos os conselheiros presentes, o Coordenador passou a palavra ao Sr.
Michael do Amaranle. Oqual agradeceu a oportunidade de participar do CMS
e se pôs á disposiçâo de todos os conselheiros para o que for necessário em
favor da comunidade de Carazinho. eu Cássia Fagundes lavrei a presente ata

~~im 67~ordenador o Sr. Jonas Pithan Carpes.
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