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Exposição de Motivos:
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E ré ia Casa o Projeto de Lei nOPelo Presente encaminhamos a essa 9 9 1I ai
. • . h" t' rico e cu ur034117, desta data, que Declara bem imaterial integrante do patnmonlo ISo

do Municipio.
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o projeto de lei apresentado deve-se em decorrência da necessidade de

declarar patrimônio imaterial do Município a Seara da Canção Gaúcha, nos termos do

Decreto Federal nO 3.551/2000.

A declaração de patrimônio Imaterial do Municipio torna o evento mais

valorizado e eleva a sua importância, mantendo a essência de que as músicas sejam

sempre inéditas e não só mostra de músicas, com a inserção de linhas instrumentais e de
outras linhas, onde músicas nativistas e gauchescas concorrem.

Tal iniciativa é imprescindível para a busca de recursos a nivel federal, junto

ao Ministério da Cultura, como fonte de custeio para a realização da Seara da Canção

Gaúcha, a exemplo do Municipio de Palmeira das Missões, que declarou o Evento Carijo da
Canção Gaúcha como patrimônio imaterial do Município.

Salientamos que o projeto que será enviado ao Ministério da Cultura já está
finalizado, dependendo apenas da edição de lei específica, para posterior envio da
documentação completa ao aludido Ministério.

Aten1l..samente,~.

Senhor Presidente:

Encaminha Projeto de Lei n° 034117

Excelentíssimo Senhor,

V Estevão De Loreno,
p~~~identeda Câmara Municipal de Vereadores
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E MARÇO DE 2017.
PROJETO DE LEI N° 034, DE 10 D

I bem imaterial integrante
~~cpa;:'imónio histórico e cultural
do Municipio.

. .. t do patrimônio histórico e
Art. 1° É declarado bem Imatenal Jnt';{ran2~6da Constituição Federal,

cultural do Município de carazJnhoi'~os .ter~os :S~:d~goDecreto nO3.551/2000 e Lei
artigos 221, 222 e 223 da cons~ ulro .0 Gaúch~ declarada evento oficial do

~~~:~:~~~ n:O;f;r~~0~e~re~:~~ec~tivoa~~a~52/10, te~do iniciado. n~ ano d~ 19~~
estando ~steano em sua 20a edição, buscando manter a tradlçao e cu ura
Municlpio, Estado e Pais.

Parágrafo único. A Seara da Canção Gaúcha trata.se de um festival de
inspiração nativista que busca manter e resgatar, bem como incentIvar os costumes e
tradições do povo gaúcho, trazendo talentos inclusive de outros Estados.

Art. 2° O Poder Executívo Municipal. com a colaboração da comunidade,
empreenderá a efetiva proteção administrativa do bem imaterial qualificado no artigo
1°, adotando todas as formas de acautelamento, conservação e preservação de sua
integralidade e características, mantendo- as da seguinte forma:

a) Músicas inéditas;
b) O festival deverá manter seu caráter competitivo;
c) Uma das linhas do Festival deverá ser mantida como Instrumental.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de março de 2017.
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Adiante: ..••
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. . d l' 034/2017
Matéria: ProJelo e el n:O BEM IMATERIAL
Ementa: DECLARAÇA. - ÚCHA
MUNICIPAL. SEARA DA CANÇAO GA _'
AUTORIA, PODER EXECUTIVO AUTORIZAÇAoO
CONSTITUCIONAL .(ART. 216, !i1 ).
ORIENTAÇÃO. FAVORAVEl

, .,

ORIENT AÇÃO TÉCNICA
190/2017

,

Com razão.

'.

,- .,-
,

A competência material para a presente proposição de lei é, sem
duvida, do Município de Carazinho, visto englobar matéria local (declaração da Seara da
Canção Gaúcha como bem imaterial), não havendo vicios, portanto, neste particular (vide
artigo 30, inciso I, da CRFB').

,
Trata-se de pedido encaminhado pela Servidora Vivja~e M~~ler

Menezes Nunes ao Departamento Juridico desta Casa Legislativa, para qu~ seja eml.(lda
orientação técnica, em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de LeI. n.
034/2017, de 10 de março de 2017, de autoria do Poder Executivo, que declara bem
imaterial integrante do património histórico e cultural cIo Municipio.

Ê o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

,
. Correta, também, a iniciativa para se deflagrar o presente processo

legislativo, considerando se referir a patrimônio histórico e cultural do Município de
Carazinho, cuja gestão é privativa do Chefe do Poder Executivo (vide artigo 29, inciso 111
da Lei Orgânica locaI2). '

RANDE DO SUL
E~"íADO D~~6?p~L DE CARAZINHO
CAMARAM

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

05 motivos constam em anexo â minuta de lei apresentada.

Pretende o projeto de lei declarar bem Imaterial integrante do
patrimônio histórico e cultural do Municipio de Carazinho a Seara da Canção Gaúcha
(evento oficial do Municipio), co~o. forma de manter a tradição e cultura do Municipio,
Estado e Pais. . . . . ...

1 I\n 30 Compete aos Munlclpios
I - legislar sobre assuntos de inleresse local:
? An. 53 - Compete privativamente ao Prefeito:
1 •. 1
XXI - adminislrar os bens o os rcndo!'; municipais. promover o Innçnmcnlo, o fiscalir.açlio e a tlUecndnçlio de
lrlbutos.

mailto:camaracrz@camaracrz.rs.90v.br
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BOURSCHEID
der Legislativo

. .•. ,

,
l

Luis FERNAND
Procurador do

CARAZINHO (RS ,21 de março de 2017.

E a fundamentação.
É a conclusão, salvo melhor juizo .•

RANDEDOSUL
ESl"ADO DO RIO G DE CARAZINHO
CÂMARA MUNICIPAL

CAPIl"AL DA HOSPIl"ALlDADE

•

,
••

..,
o dever do~ entes federad~s. decorre. diretamente, do texto

promover e proteger o pa1~;~~~)IOc~~~~~~~~d~r:~~e~~~raçãOde bem imaterial uma forma
constitucional (CRFB, art. 2 . ~, .
legítima de proteção. _

Pár tal razão, o projetô de h~ié viável tecnicamente .

?
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RANOEOOSUL
E~IADO DONR'C\?P~LDE CARAlINHO
CAMARAMU

CAPI1AL DAHOSPllALlDAOE

COM]ssAO DE .JUSTlÇA E FINANÇAS
PAREGEH

_.u

.Parc<:C)' n" 034/201 í
Pl'ojeto d(~Lei n" 034/17 ~ ••.-
i\UI.OI'; Execut.ivo Munieipal . .~. I" .• _

Ementa: Declara bem imaterial integrante do patrimônio histórico e cultural do ~hllllCII)Jo.
Hp.l:lt,nr: Luis Fernan'do Costa. ,.

" -- H cJll t.l))'i o'
l. A Ilwtél'ri'" 1':1l1 análise. de <'luwria do Executivo l\'1unicipal, tramita nes.l:l CH:-n

l.R.bris1nt.ivR.soh a fOnlHl de Projeto de Lei, lendo como objetivo a Emcnw acima ClIl\rla.

2. Atel1dcl;(to às normas constítucionais de tr:unit.Rção que disciplinam fi malPrm, O
referido Projc(;() de Lei. eSL.fl sob ,1 respollsabilidflde dC!:lta Comissão para qUf> I't~J<l, .
elaborado o jlMccer ~obre sua IcgfllidRde, consul.ucionalid<tde e rC(!imCl1llllidacle.

3. Acoslou.se o parecer jurídico 190/2017.
Voto do Relator

I. Conc.lui.se legítima ;l inici<-lliva deslH proposição de lei, t.endo em vist:l .-:c tr<-ll;l!' de
ülteres~e local e ser privaI iVIIdo Chefe do PodeI' l~;'\ccutivo, não h11vcndo VÍcios.

2. COlTct<.l, lUlllbém. ;} iniciat.iv<'l para se deflagrar o pl'e::;entc proeesl'io Ip!ri:-:hlli\'o,
cOllsider,llldo se referir a pflt-rimúnio hisLÓrieo e culturHl do j\lunicípio d(' C~l'Hzinho.
n;10 hit quaisqlicr indicios ele ilegalidade e/ou incoJll'il.il.ucionãlidnde.

~. Por tal I'M:iio, VOTA o Rel:llOl' pela COllsliLuciollalidJ'lde, legalidade l' \'iahihdndL' do
Prer-:ente Pl'ojel.o de Lei,.

i!. Os demais integrant.es dn Comissno VOT.:-\HA:\1 DE ACOHDO.

k--- .h-
t:1 .aelo!' .\1ilrdo JJOj11)(,1l

Pl'c!;idcnl.c

~Q~
ar João Pedro Alhuquerquc de A;.:e 'eelo

""T Vi(:ePresidente., .. r..

/

Sala de 'Reuniõe~ A'nlôIlio Libório Bpl'vian, 22 de mal'ço de 20 I í.

V('reador Luis Pc' a sla de Oli\'eil':l
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NDEDO SUL
ESTADO DO Rc\?P~~E CARAZINHO
CÂMARA MUNI

CAPITAL DA HOSPITALIDADE _.u

COMIssAo I)E ORDEM ECONOMICA E SOCIAL

VOl.Odo Hehitor

.. ._ ..'
PARECEH. ~

• ••
, .-

Pal'C(:I:I' nO Oa.1l20J 7 ~...
Projeto de Lei n" O:l41l7 ,.

"" ." .•••.
Autor: Executivo NhlllÍcípnl J' '.. ,. .,'.' •

Elllcnt:l: DeclarB bC~J Imaterial int.egranU! do pfltrimónio 11Istonco e cultul<ll do l\luIllClplO.

RelalOl': J)anj~l \Vchcl' .. j
r J' Hclat.ório

1. 1\ !nilt.éria em anAlise, de ;-1\1;oria do Poder 8xecu~,ivo. tramitl.l ne~t,-l Ca;.;(l Legisl:3tÍV3,
soh a fOl'ma de Projeto de Lei, l'lmdo como objetivo fi Ementa acima cilada.

~. t\t.cndendo às normAS rcgiment:flis de i.I'amitaçâo que disciplinam a l1H1téria. o referido
Projeto de Lei escÁ ROl>fi responsabilidade dcstu Comissão para que sejH cla!Jorfldo
parecer sobre aspectos de ordem econômica e social.

::1. }\cOSlOll.se IHll'CCCl' jurídico IDOIJ 7

,.

I

4. Adol~'l.se o fundamento do parecer da Comisslio du Jn:-tiçl1 e FilHlnç;ls.
5. Adem:lis, nno se' verilicâ ,impact.o ne{?8.tivo ll<l economúl c na sociedndp local.
6. Por tall'azão, VOTA o Helfltor de acordo ao Projeto de Leí.
I. OS dellll'tis integl;antcs dá Comissiio VOTARAM DE ACORDO.,

Sala de R,eulliões A'ri
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iClayton Pereira

I Daniel Weber

IErlei Vieira
i Estevao De Loren"o

Fabio Zanetti
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Janete Ross de Oliveira
Joao Pedro Albuquerque

Lucas Lopes

,Luis Fernando Costa

Ma~(;~<?Hoppen
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RANDE DO SUL
ESTADO DO RIO ~L DE CARAZINHO
CÂMARA MUNICIP

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

Coroljnllo 7.8de mo:çO d.:- 2017
OP 0/'6/2017

ASSunlo:Volaçõo de projelOí ,

k>

" " .,' " . . ~. ~ UI; este I,cgisiolivo. em RcuniÓ0
Comunicomos ç VO:S50 txCCICnCI? I~SeO(~ie'OS d0 lei oriundo:. desse flOCcI8xlroO:dinório no dia 27/03/2017. vo~ov m segutn . ' '.

!-.xecuÚvo. os Quois relacionemos o~)a'xo:

.i . 1 d l. 0'7/17 do ovlo'io do h:eculivQ tv'lunici[Jc1t. o quoI Aulow(; o roceiI, PloJe o G 01 /. v , .' . . .. d
f.xe~ulivo ,'vl.uniCipOI o iirmor ocordo de cooperação com o OctGn~o:lo .PubliCO do .lslO O
do Rio Gronde do Sul. visonco O concessêo de Eslógio Curricular NeJO 01)[190101'0no
Defensorio P0t)lico (lO l:slocJO Regional de CO:OWI~)OC cllero dispositivo do lei /v',unic:i;Klj r)o

8.14? de 13 de Qulu!)f'O de 2016. Aprovodo pOI unanimidade

2. Projelo de Lei 028/17 de autoria do Execulivo tv',lJnicipOI. o QuOI A.tJ!orizo oberluro (j,:-:
Crêdilo E50eciol no arçornenl0 de :?O!7 Aprovado pO! unanimidade-

1. P1oicto de Lei 033/17 de auiorio do Execuiivo MunicipOI. o Quol DenofTlIno fI\'cnlrJn (Ic:~
II,dús:rim. Aprovado por unanimidade

Ij Projelo de lei 03.1/1 fi de oulolio do e)(eC~lJivo Mu:,iC1iJOI.o quol Dcc'crç t)em tl1lolcriOI
inlegrcnlc do potrimônlo Ilisló ..ico e cultur"ol do Municipio. Aprovado POI unanimidade .

.J. Projeto de lei OJ5/16 de aulorio do exeCulivo Municipot. o quol 1llle:o dCnOlllltlOÇÓO cio

POrque Municipal João Atber'lo Xavier do CIUZ e revoqo o 1Ri Municl;:Jol n0 5.356199
Aprovado por unanimidade.

6. Prajelo de. lei 035/16 'd~ ou/ofio do exccUilVO MunicipOl. o q\Jol O'~póe sol):(: o
IC5scncilllentó 00 Preleito. Vice (~Secrelórios MuníCip()iS dos de~pe~o~ "(los pai occs,60 do
IJljlilimçõO'(j(~ ,cus veiCulo,; particuk.J;cs o serviço do Adn,inis!:oçôo PIJ!)lico. Aprovado por
unonimidàdc.

1. Projelo de I.éi Complementol 002/16 de oulorio do executivo Municipcl. o Quel OI~PO(~
mbre o aprovoçõo e lícenCfornerlto responsóve! de projelos ele c'on.\J1uçõo de e,-~ilicoçóc.,
unilcrniliorc.s e /)ilomiliores no MunicípIo de COf{'lzinho, Aprovado pOr unanimidodc.

1

Illenciosomenle .. 'rL
"stev(;o Dr.:<'{OICI1Q

Prcsícic,)IC

A Suo Fxcetencic o Scnt)o:
fV,iflon SChmi:7

fl1cleilu!o Municipal de CCrozinho
COfOljnho. f.:S

)-:F.çJJ A.

0-eJ! ~ ?:>\'\ !0J!Y'-
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ANDE 00 SUL
ESTADODORl~~~L DECARAZINHO

PREFEITURA MUNI

/

~

a) Musicas inéditas;
1)) O feslival deverA manter seu carater competítivo;
c::) Uma das linhas do FcSlivrll devcrf.l sei mantida como Instrumental

Paragrafo único. A Seara da Canção Gallctla hata-se ne um festival de
inspiração nativista que busca manter e resoalal, bem como Incenlivar os costumes e
tradições do povo gaócho, :raz<:ndo la lentos inclusive de oulros Estados.

Art. 2° O Poder Executivo Municipal. com a colaboração da comunidade.
empreendera a efetiva proteção fldminlstrativa do bem imalcrial Qualificado no arti(w
1
D

• 1::ldOlando lodils as formas de acautelamento, conservação e preservaç:l:) de sua
integ1alidade e caraclerfstiC(ls. rnan!I'::!rlUo.as da seguinte form;):

MARCO DE 2017.
LEI MUNICIPAL N° 8,195, DE 29 DE -

bem imaterial infegrante
~~c~a;:'jmõniOhistõrico c cuttura/
do Munlciplo,

DE CARI\ZINHO, ESTADO DO RIOo PREFEITO 00 MUNIClplO
GRANDE 00 SUL.

.. e eu sanciono e promulGo aFAÇO SA8EH que o Legislativo aprovou ~
seguinte Lei:

Art. 1° E declarado bem imaterial inte~mnte do Dalrirn~:1i~..histórico e
cultwal do Município de Cafalinho. nos teimes do altlgo 216 da Cons\I~UlyaOFederal:
artigos 221, 222 e 223 da Conslituiçâo do E51ôdo, Decrelo ,," 3.50112000 e Lei
Municipal n(J 5.951/03, a Seara ria Canção Gaúcha. declaradi1 evento ofir.lal do
Municipio conforme Decreto Executivo nO 052110 lelldo inici<:tdo 110 ano de 1981,
eslando este ano em sua 20'" edição, buscando manter n iradição e cllltura do
Municipio, Estado e Pais.

Art. 3° Esta Lei entra em vIgor na data de sua publicação.

GÇI~Jinetedo Prefeito, 29 rle milrço de 2017.

Registre~se e publique-se no Painel de
PUbl!t:ações da P,efeitu' a.

, -,-~Zv.:~ _

LORI LUIZ BOLES ,A
Secretório da Ad linislracão
ODV •

wwv,' .C3 r<Iz:inI'o. rs .gov .br
Ayt'nida Flo"os da Cunh<l."~ 12M. Centro

T~It!lnn~; /54) 3331-2699' c.mml: Pt't'h~JlU~~lc;lra;ôllho.~.91).,.f)r

------ --------
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