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Em: 23/05/2019 - 16:56:03

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Altera o Art. 3º do Projeto de Lei nº. 021/2019, de autoria do Poder
Executivo.  

Os Vereadores que abaixo subscrevem, com base no art. 7º, inciso V, e art. 91, §1º, ambos do
Regimento Interno, apresentam a seguinte Emenda ao Projeto de Lei 021/2019, de autoria do
Poder Executivo, conforme o que segue. 

Art. 1º. Altera o art. 3º do Projeto de Lei, que passa a conter a seguinte redação: 
Art. 3º. Os recursos provenientes da venda do imóvel referido no Art. 1º desta Lei poderão ser
utilizados exclusivamente para obras de interesse social, que envolvam a construção futura e
demais despesas necessárias à instalação de:
I – Centro Administrativo Municipal;
II – Construção da sede própria do CEMAEE; 
III – Construção de um centro/escola para crianças e adultos com Transtorno do Espectro Autista.   
VI – Escolas municipais de educação infantil, observadas as regiões com o maior déficit de oferta
de vagas em relação à demanda;
V – Ginásio poliesportivo municipal e melhorias no ginásio da FUNDESCAR;
VI – Finalização da obra do ginásio do Bairro oriental;   
VII – Postos de atendimento à saúde básica, observadas as regiões com o maior déficit de
atendimentos em relação à demanda.
VIII – Na melhoria das praças e espaços públicos, com construção de brinquedos adaptados;
IX – Nas escolas públicas municipais, na melhoria de sua infra-estrutura e na implantação e
adaptação de brinquedos, bem como a aquisição de ar condicionados, cadeiras e carteiras
escolares; 
X – Nos campos de atividades esportivas municipais e na melhoria de infra-estruturas para o
esporte;
XI – Para aquisição de materiais esportivo e incentivo ao esporte no município de Carazinho; 
XII - Aquisição de equipamentos para saúde básica do município;
Parágrafo 1º - Fica estipulado o prazo de 06 anos, a contar da entrada em vigor da presente lei,
para iniciar a obra do inciso I, deste artigo. 
Parágrafo 2º - Não sendo iniciada a obra no prazo do parágrafo anterior, o valor deverá ser
destinado aos demais itens da presente lei.
Art. 2º. Esta Emenda ao Projeto de Lei 021/2019 entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala Antônio Libório Bervian, em 23 de maio de 2019.
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