
Câmara Municipal de Ubá
ESTADO DE MINAS GERAIS

,(j
fá

PARECER CLJR- 02 /2018, de .26 de fevereiro de 2018.

Exma. Sra.
Vereadora Rosângela Maria Alfenas de Andrade
Presidente da Câmara Municipal de Ubá
Nesta.

Vereadora . Rosâng Ia Maria Alfenas de Andrade
Presidente da Câmara

• \a Nlana ~\~ena)de~ndrade
~ereadOía . Ro~a~ t da Câmara

Preslden e
Senhor Presidente:

"Autoriza o Poder Executivo a conceder Auxílio Financeiro no
valor de R$ 15.000,00 à Sociedade Ubaense de Proteção aos
Animais, e contém outras disposições".

1°) Através da Mensagem n° 005, de 19 de fevereiro de 2018, o Senhor Prefeito de Ubá encaminha para
tramitação e votação nesta Casa o Projeto de Lei em referência que "Autoriza o Poder Executivo a conceder
Auxílio Financeiro no valor de R$ 15.000,00 à Sociedade Ubaense de Proteção aos Animais, e contém outras
disposições".

2°) Vale informar inicialmente que não se trata de recurso novo, mas sim de transformação de parte dos
recursos já aprovados por esta Casa, sob a forma de subvenção social, em auxílio financeiro. No final de 2017, a
Câmara Municipal aprovou a concessão de subvenção social no valor de 50 mil reais para a SUPA. Ocorre,
contudo, que a entidade beneficiária pretende utilizar parte dos recursos (15.000,00) para a aquisição de um chassi
para reboque/transporte do castramóvel de sua propriedade, de forma a facilitar suas campanhas de castração de
animais, de suma importância para a saúde pública. Portanto a subvenção social será reduzida para 35 mil reais
(pois são concedidas para financiar somente despesas de custeio), sendo que os 15 mil restantes serão utilizados
na aquisição do referido chassi, sendo repassado à entidade na forma de Auxílio Financeiro.

3°) A matéria se enquadra na legislação vigente.

Assim sendo, somos de Parecer favorável à aprovação da presente matéria.
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