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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho. 05 de ~ro de 2017.

ExcelenHssimo 5ertlor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nG 099/17
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Pelo presenE enarninhlrnos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°

099/17, desta data, qoo Autoriza o CTG Rincão Serrano realizar a 20" Soora da Canção

GaUchl,

Expooi@deMotivos:

Encaminhwnos o projeto de lei sugerk:lo, visando autorização legislativa para

ql.e o CTG Ril"ldlo Serrano realize a 20" SB3ra da Gançao Gaúcha, confonne alteração

propcsta pelo Projeto de Lei rf 094/17, que abarca a possibilidade do refe!ido evento ser

realizado porentida:leS6T1 fins lucrativos.

A realização da Seara deste ano de 2017 pelo CTG Rincão Serrano foi

acordada ente os CTGs do Município, sa-do nesle ano escolhido o Rincão Sen'aoo, em

virtude deste ertarsediardo na rre;ma data e local a final do 17" Festival Nocional da Cultura

Gal.dla, e não Festival Sulbrasileiro de DarlÇ<'E. confonne consloo equivocaHnente na Ata n"

00112017, cópia em anexo.

Em razão do exposto, solicitamos a votação em bloco dos Projetos de leis ri"

094 e 099117.
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PROJETO DE LEI N° 099, DE 05 DE SETEMBRO DE 2017.

Autoriza o CrG Rincão Serrano
realizar a 20" Seara da Canção
Gaúcha.

Art. 1° Fica o Centro de Tradições Gauchas ~ CTG Rinc!lo Serrano
autorizado a realizar a 20. Edição da Seara da Canção Gaucha, que ocorrerá neste
ano de 2017 no Município de Carazinho, obedecendo ao dísposto na Lei Municipal nO
8.195/17 e suas alteraçóes.

Paragrafo único. A realização do evento de que trata o caput deste
artigo sera efetivada por meio de Acordo de Cooperação, sem a aplicação de
recursos publicas.

Art. 2° Esta Leí entra em vigor na data de sua publícação.
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Gabínete do Prefeito, 05 de setembro de 2017, MiM!
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Aos dezoito dias do mês de agosto do ano dois mil e dezessete, às

dezesseis horas no Gabinete do Prefeito Municipal de Carazinho,

reuniram-se, o Prefeito Municipal, Sr. Mílton Schmitz, o Secretário

Municipal da Fazenda. Sr. Adroaldo De CariL o Secretário do Gabinete

do Prefeito, Sr. Jorge Dutra, Assessor Jurídico de Governo, Dr. Antonio

Azir, Secretário Municipal de Administração, Sr. LaTi Bolesina. Patrão do

eTG Rincao Serrano, Sr. Mario Bandeira. Patrão do CTG Alfredo O

Àmore, Sr. Paulo Lang, Patrão do erG Vento Minuano, Sr. Adi'.lo Souza,

Patrão do eTG Pedro Vargas, Sr. Antonio Fey, Patrão do eTG Unidos da
~Tradição Gaúcha, Sr. Fabricio Machado, e o Coordenador do CMTG, Sr.

Turibio dos Santos, o Sr. Prefeito Municipal, passou a expor a proposta

de novo formato para realização da vigessima edição da SEARA, que é

um bem imaterial do Município de Carazinho, sendo que a mesma

através de projeto de lei municipal, poderá ser realizada por uma

instituição sem fins lucrativos, através de acordo de cooperação, sem

recursos públicos, vez que o CTG Rincão Serrano estará sediando na

mesma data e local o Festival Sulbrasileiro de Danças, seria importante

que neste ano a SEARA fosse realizada pelo mesmo CTG, que os

demais CTGs poderão participar em apoio ao CTG Rincão Serrano, que

nos próximos anos poderá haver um rodízio entre os CTGs para a

organização da SEARA, os patrões dos demais CTGs usaram da palavra

e concordaram que a SEARA do ano de dois mil e dezessete seja

realizada pelo CTG Rincão Serrano, o Patrão Mario Bandeira do CTG

Rincão Serrano, disse que colocaria o assunto em pauta na próxima

reuniào da patronagem para decidirem se aceitam realizar o evento,

posteriormente darão a resposta ao municipio, a nada mais havendo a



tratar, eu Antonio Azir, encerro a presente e a assino, sendo que após a

leitura a mesma se . assinada pelos demais presentes.
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FABRICIO MACHADO À~TONIOF
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