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Ass,' ,

Carazinho, 29 de outubro de 2014.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Rudinei Luiz Brombilla,

Presidente da Càmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei ".0 121/14

Senhor Presidente:

Pelo presente, encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei ",0
121114, desta data, que Autoriza concessão de auxílio financeiro a Fundação Cultural de

Carazinho - FUCCAR, para apreciação sob Regime de Urgência.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos o presente projeto de lei, autorizando a concessão de auxílio

financeiro a Fundação Cultural de Carazinho - FUCCAR, no valor de R$ 7.500,00,

destinados a custear despesas com a apresentação da Orquestra Sinfônica que realizará o

concerto de abertura do Natal Alegria de Carazinho. Salientamos que, quando do

credenciamento para a Lei de Auxílios e Subvenções, a entidade não solicitou a inserção do

referido valor para cobertura de tais despesas.

Por oportuno, informamos que a entidade está devidamente apta a receber o

auxílio financeiro, visto que a mesma participou do credenciamento competente para o ano

de 2014.

Ainda, a apreciação sob regime de urgência deve-se em virtude de que a

abertura do Natal Alegria será no dia 22 de novembro do corrente.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 121, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

Autoriza concessão
financeiro a Fundação
Carazinho • FUCCAR.

de auxílio
Cultural de

Art. 1° Fica autorizada a concessão de auxílio financeiro a Fundação Cultural de
Carazinho - FUCCAR, no valor de R$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais), através da
formalização de convênio, destinado a custear despesas com a contratação da Orquestra
Sinfônica que realizará o Concerto de abertura do Natal Alegria de Carazinho.

Parágrafo único. A conveniada deverá prestar contas e submeter-se a
fiscalização do Controle Interno do Município até o prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a
liberação total do respectivo auxílio.

Art. 2° Servirá de recurso para cobertura da despesa criada pelo artigo 1°, a
redução de saldo da seguinte dotação:

07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.21.13 - Cultura

07.21.13.392 - Difusão Cultural
07.21.13.392.0211.2852 - Auxilio Financeiro Entidades Culturais R$

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

7.500,00

Gabinete do Prefeito. 29 de outubro de 2014.

REN OSÜSS
Prefeito
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