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Carazinho Para Todos

Excelentfssima Senhora,

Ver. Sandra Citolin,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

Pelo presente encaminhamos a essa Egn§gia Casa 0 Projeto de Lei n.o

035/11, desta, data, que autoriza a ampliac;:ao de metas na Lei Municipal n.o 7.017/PPA

2010/2013 e Lei Municipal n.o 7.246/LDO 2011 e abertura de Cn§dito Especial no orc;:amento

do corrente exercicio, para apreciac;:ao sob Regime de Urgencia.

Justifica-se 0 pedido de ampliac;:ao de meta no anexo de program as, metas e

objetivos da Lei Municipal n.O7.017/09 - Plano Plurianua12010/2013 e no anexo de metas e

prioridades da Lei Municipal n.O 7.246/LDO 2011, com a finalidade de realizar Concurso

Cultural Literario da Biblioteca Publica Dr. Guilherme Schultz Filho, mediante entrega de

premiac;:ao aos participantes classificados, prevendo tambem a edic;:ao e publicac;:ao de um

Iivro com os textos selecionados, como forma de fomentar e difundir 0 habito da leitura, bem

como descobrir novos talentos e incentivar as produc;:6es artisticas e literarias a nivel

municipal.
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Autoriza a amplia~ao de metas na Lei
Municipal n.o 7.017/PPA 2010/2013 e Lei
Municipal n.o 7.246/LDO 2011 e abertura de
Credito Especial no Or~amento de 2011.

Art. 10 Fica ampliada no Anexo de Programas, Metas e Objetivos da Lei
n.o 7.017/09 - Plano Plurianua12010/2013 e no anexo de metas, prioridades e objetivos
da Lei Municipal n.o 7.246/LDO 2011, no 6rgao, unidade, fungao, sub-fungao e
programa orgamentario, com a classificagao, especificagao do objetivo, recursos
descritos nesta Lei, a seguinte meta e fonte de recursos:

a) Orgao: 07 - Secretaria Municipal de Educagao e Cultura; Unidade:
07 -Livre; Fun~ao: 13 - Cultura; Sub-fun~ao: 392 - Difusao Cultural; Programa:
0282 - Desenvolvimento Cultural; A~ao: 2058 - Manutengao da Biblioteca Publica;
Meta: realizar Concurso Cultural Literario com premiagoes, com a finalidade de
incentivar 0 habito da leitura e a produgao literaria, buscando motivar e descobrir novos
talentos; Recurso: 1032 - Receita Biblioteca Publica.

Art. 2° Autoriza 0 Poder Executivo a abrir um Cn§dito Especial no
orgamento do corrente exercfcio ate 0 limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a
seguinte c1assificagao:

07 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCA<;Ao E CULTURA
0707 - Livre

070713 - Cultura
070713.392 - Difusao Cultural

070713.392.0282 - Desenvolvimento Cultural
070713.392.0282.2058 - Manutengao da Biblioteca Publica

xxxx/3339031000000 - Premo Cult., Artist., Cient., Liter. e outras ..... R$

'Art. 30 Servira de cobertura do Credito Especial autorizado pelo artigo .
anterior, verbas oriundas de prestagoes pecuniarias e transagoes penais repassadas
pelo Poder Judiciario, Comarca de Carazinho, Vara Adjunta de Execugoes Criminais,
Oficio n.o 170/2010, no valor de R$ 2.000,00.



COMARCA DE CARAZI f\lHO
VARA ADJUNTA DE EXECUc;OES CR1MlNAIS
Rua Bento Gon<;alves, 151 - CEP: 99500000 - Fone: 54-3330-2411

Oficiono:
Rrocesso:
AdministrativQ .
Assunto:

36/2010
Distribui980 de valores' da conta PENAS AL TERNATIVAS

Em atenC;80 ao vosso pedido de recebimento de verbas depositadas na
conta PENAS ALTERNATIVAS, inforrno a Vossa Senhoria que foi destinada a
importancia de R$,,~OOO,OO,atraves de alvara eletr6nico transJ'erencia direta para conta-
corrente informada.

Outrossim, informo que, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da efetivagao
cia transferencia, Vossa Senhoria devera enviar a Vara de Execugoes Criminais de

" .. 'Car~iDI1P, G9mprovantes do.s valores aplicados, em atividades indicadas quando do•.. ••. -..i •• .' ~ . ~.\?",.." '. '- . .

cadastramento. ~

Atenciosamente,
.~.~

limo. Sr. Diretor
Biblioteca Publica Dr. Guilherme Schultz Filho
Av. Patria, 148
Carazinho - RS
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CONCURSO LITERA RIO (PROPOSTA INICIAL):

"BIBLIOTECA PUBLICA DR. GUILHERME SCHUL TZ FILHO EM PROSA E

VERSO"

• Levando-se em considerayao a justificativa do projeto maior

"ConheCimento Para Todos", idealizado pela Coordenayao da Biblioteca

Publica Dr. Guilhelme Schultz Filho, urge a necessidade de fomentar 0

incentivo a leitura e a produyao liteniria de nossos contemlneos

carazinhenses, como forma de prom over a Educayao e a Cultura em nosso

municipio. Dessa forma, surge a ideia de instituir 0 concurso literario

permanente, com temas especificos a cada ano, de acordo com os temas

propostos pelos projetos desenvolvidos pela SMEC - Secretaria a qual a

Biblioteca PLlblicaesta vinculada.

• Promover concurso litenirio com fins educativos e de divulgayao dy

trabalhos, mediante premiayao e publicayao de produyoes literarias em

prosa ou verso selecionadas por comissao avaliadora, com temas

diversificados a cada ano, apas instituir-se 0 concurso. Pretende-se

incentivar a todos para a produyao literaria, iniciando, porem, com a

proposta direcionada a Rede Municipal de Educayao e, consequentemente,

nas praximas ediyoes, a toda a Comunidade.

para ostemas abordados pelos projetos elaborados pela SMEC, de acord0

com a releviincia dos assuntos;
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• Incentivar a produyao literaria nas escolas, mediante premiayao aos

professores e alunos participantes;

• Promo vel' novos talentos e reconhecimento aos escritores carazinhenses ;

I.t Divulgar as ayoes educativas promovidas pela Biblioteca Pllblica, bem

como 0 de nossos parceiros e/ou agentes culturais.

• Em um primeiro momento, 0 concurso visa contemplar os alunos da rede

municipal de ensinG, c1assificados pOl' categorias referentes aos anos do

Ensino Fundamental ou classificados par faixas etirias distintas (de acordo

com 0 entendimento e avaliaryao da Comissao Julgadora e respectivos

professores). Nos pr6ximos anos, ap6s ajustes e estruturayoes e de acordo

com a adesiio dos pariicipantes, pretende-se abranger a participayao as

escolas estaduais do municipio (Ensino Medio) e, posteriormente, a
populayao carazinhense, divididos em m6dulos ou categorias.

• Ap6s a formayao da Comissao Julgadora (composta pOl' membros dQ

Conselho Municipal de Educayao e Cultura ou definidos a criterio da

SMEC), definir-se-a os meios de avaliayao e julgame:nto dos trabalhos,

conforme regulamento intern a e outros criterios avaliativos. Os trabalhos

pre-selecionados pelas escolas participantes serao enviados a Biblioteca

Publica Dr. Guilherme Schultz Filho em prazo cleterminado e submetidos a
apreciayao da Comissao Julgadora. Os trabalhos que estiverem em

desacordo com 0 regulamento serao automaticamente desclassificaclos pela

Comissao e os selecionaclos serao julgados de acordo com as nonnas pre-

estabelecidas pelo regulamento e s'ujeitos a vota9ao para a escolha dos

melhores. Os melhores textos receberao premios como forma de incentivo a
participayao e os professores, cujos alunos forem c1assificados, deverao
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receber algum incentivo pela adesao ao concurso,quer seja mediante

premia<;ao ou pontuayao pela SMEC.

• MAIO: Lanyamento e divulgayao do Concurso Litenlrio "Biblioteca

Publica em Prosa e Verso"

• JULHO: Pr6-seleyao dos trabalhos entregues a Comiss8D Julgadora (ate 0

dia 29, que celebra 0 aniversario da Instituiydo)

iii AGOSTO: Divulgayao na midia sobre os resultados dos trabalhos

vencedores e respectivos autores e escolas municipais paIiicipantes.

Premiayao aos vencedores e publicayao de seus trabalhos em livros.

• Os alunos vencedores, alem de classificados em 1°, 2° e 30 lugar, ganharao

como premios:

Categoria I - DESENHO

*10 lugar: 1 bicicleta, celiificado de participayao emitido pel a SMEC

publicayao do desenho compondo a ~apa ilustrativa do livro e um exemplar

da obra.

*2° lugar: certificado de participayao, publicayao do desenho como

ilustrayao interna, dividindo 0 genero "POESIA".

*3° lugar: celiificado de participayao, publicayao do desenho como

ilustrayao interna, dividindo 0 genero "PROSA".

Categoria II - POESIA

*10 Jugal': 1 bicicleta, certificado de participayao emitido pela SMEC

publicayao texto em livro e um exemplar da obra.

*2° lugar: celiificado de participac;ao emitido pela SMEC publicayao texto

em livro e um exemplar da obra.
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*3° Lugar: certificado de participayao emitido pela SMEC publicayao texto

em livro e urn exemplar da obra.

Categoria III -PROSA

*10 Iugar: 1 bicicleta, certificado de pmiicipayao emitido pela SMEC

publicac;ao textoem livro.

*2° Iugar: certificado de participac;ao emitido pela SMEC publicac;ao texto

em livro e um exemplar da obra.

*3° Lugar: certificado de participac;ao emitido pela SMEC publicac;ao texto

em livro e um exemplar da obra.

* Alem dos tres primeiros classificados nas categorias Poesia e Prosa,

cinco textos de ambas categorias citadas serao seh~cionados para a

pubIical;aOem livro.

* Aos professores responsaveis pela elabora~ao do trabalho junto aos

aIullos cIassificados em 1° Iugar nas tres distintas categorias, sera

concedido 1 (um) apareIho de jantar em porcelana de acordo com a P

colocal;ao.


