
à município de brasilandia

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Lei n". 2.884/2021 De 08 de abril de 2021.

"Denomina o ESF- Estratégia Saúde da
Família localizado no Reassentamento

Novo Porto João André".

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia/MS, no uso das
atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e
eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1® - Fica denominado o ESF - Estratégia Saúde da Família localizado no

Reassentamento Novo Porto João André, de "ESF Manoelina Vieira da Silvei.

Artigo 2° - O Executivo Municipal através de sua secretaria competente deverá

notificar todos os Departamentos Públicos dentre outros, dando ampla

publicidade.

Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as

disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilándia/MS, aos 08 dias do més de abril de 2021.

Dr. Antônio de Pádua Thíago
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no locql púhlico de
costume.

Projeto de Lei n°. 004/2021
Autoria: Poder Legislativo
Ver. José Quintino de Souza
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I - de locação (nos casos de Imóveis alugados);

II - das despesas com alimentação, materiais de higiene e limpeza;

III - e demais tarifas como água, energia e outras;

Art. 4° Poderão integrar as repúblicas jovens com idade entre 18 e 21 anos, que estejam em processo de desligamento
da Instituição de Acolhimento Casa Acolhedora da Criança e do Adolescente Doce Lar.

§ 1° As repúblicas serão organizadas em unidades femininas e masculinas.

§ 2° Os integrantes das repúblicas poderão contar com supervisão técnica para a gestão coletiva da moradia, incluindo-
se regras de convívio, atividades domésticas cotidianas e gerenciamento de despesas.

Art. 5° O apoio técnico das repúblicas será exercido pelo CREAS (Centro de Referencia Especializado em Assistência
Social) que é encarregado de disponibilizar condições para que os jovens sejam orientados e encaminhados para outros
serviços, programas ou benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas, em especial programas de
profissionalização, inserção no mercado de trabalho, habitação e inclusão produtiva.

Art. 6° Cabe ao apoio técnico organizar espaços de diálogo e construção de soluções coletivas para as questões que são
próprias dos jovens, especialmente relacionadas ao planejamento de projetos de vida, ao incentivo ao estabelecimento
de vínculos comunitários e à participação social.

Art. 7° Caso solicite, o jovem integrante da república terá acesso a todas as informações que lhe digam respeito e
estejam disponíveis nas instituições que lhes prestaram atendimento durante a infância e adolescência.
Parágrafo único. O acesso a essas informações deverá respeitar o processo individual de apropriação da história de vida
do jovem, devendo ser conduzido por profissionais orientados e preparados.

Art. 8° O processo de transição do serviço de acolhimento de adolescentes para o serviço de acolhimento em república
se desenvolverá de modo gradativo, com a participação ativa do jovem.

§ 1° Ações serão desenvolvidas visando o fortalecimento de habilidades, aptidões, capacidades e competências dos
adolescentes, que promovam gradativamente sua autonomia, de forma a que, preferencialmente, já estejam exercendo
atividade remunerada quando da sua transferência para uma república.

§2° O adolescente em fase de desligamento de unidade de acolhimento e subsequente transferência para república
deve ter acesso a:

I - programas, projetos e serviços nos quais possam desenvolver atividades culturais, artísticas e esportivas que
propiciem a vivência de experiências positivas e favorecedoras de sua autoestima;

II - programas de aceleração da aprendizagem, para os casos de grande distorção entre idade e nível escolar; e
III - cursos profissionalizantes e programas de inserção gradativa no mercado de trabalho, especialmente com estágios
e programas de adolescente aprendiz, respeitados seus interesses e habilidades.
§30 - Os integrantes das republicas deverão prestar serviço na iniciativa privada ou em órgãos públicos, ficando a cargo
do serviço técnico exercido pelo CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, a seleção, analise
e escolha do órgão que mais se adéqüe ao perfil de cada jovem.

Art. 9° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 08 dias do mês de abril de 2021.

Dr. Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.
José Carlos Soriano

Secretário de Administração

Projeto de Lei n°. 005/2021

Autoria: Poder Executivo

Matéria enviada por ADILSON RODRIGUES DE SOUZA
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Lei n°. 2.884/2021 De 08 de abril de 2021.

"Denomina o ESF- Estratégia Saúde da Família localizado no Reassentamento Novo Porto João André".
DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia/MS, no uso das atribuições legais FAZ SABER, que a Câmara
Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica denominado o ESF - Estratégia Saúde da Família localizado no Reassentamento Novo Porto João André,
de "ESF Manoelina Vieira da Silva

Artigo 2° - O Executivo Municipal através de sua secretaria competente d everá notificar todos os
Departamentos Públicos dentre outros, dando ampla publicidade.

Artigo 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 08 dias do mês de abril de 2021.
Dr. Antônio de Pádua Thiago

Prefeito Municipal
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