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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: 

Cria o Programa “Talentos de Casa”

PROJETO DE LEI Nº

Cria o Programa “Talentos de Casa”

Art. 1º Cria oportunidade para a apresentação, de grupos, bandas, cantores ou instrumentistas
locais ,na abertura de shows e eventos públicos municipais, de modo voluntário afim de divulgação,
valorização da cultura através de artistas locais e entretenimento para a população.

 Art. 2º Será realizada em períodos determinados, anterior ao início dos eventos, a inscrição de
candidatos para as vagas de apresentação.

 Art. 3º É de responsabilidade dos artistas, providenciarem instrumentos e vestuários para
apresentação.



 Art. 4º A seleção de artistas e a ordem de apresentação  será determinada pela Secretaria
Municipal de Turismo, cultura, Desporto e Lazer, de acordo com as regras do evento.

 Art. 5º Consideram-se grupos, bandas, cantores ou instrumentistas locais aqueles residentes no
município; no caso de pluralidade de componentes, aquela coletividade que contemple a maioria de
integrantes que no município tenha sua residência.

 Art. 5º  Fica o poder Executivo Municipal regulamentará a presente lei, no que couber, para a
execução o programa. 

 Art. 6º Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

                   
Janete Ross de Oliveira 
Vereadora – PSB

JUSTIFICATIVA:

           O presente projeto de lei, tende-se a expectativa de que, oportunizando apresentações de
artistas Carazinhenses na abertura de shows , terão eles a oportunidade de apresentarem o seu
trabalho, valorizarem a cultura, além de terem exposição e impulsionarem suas trajetórias. 

          A valorização dos talentos, a  oferta de oportunidades e a disponibilização de cultura são
neste contexto, tarefas demasiadamente simples, ao alcance de todos os envolvidos, sem que
existam justos motivos para não serem elementos de uma  transformação no cenário cultural do
município suportar ônus de monta inalcançável.

Outrossim nenhum prejuízo haverá para o ente público ou para os artistas do evento principal.
Estar-se cumprindo o dever constitucional que paira sobre os ombros do município inseridos nos
artigos 23,v; 216- A. § 4º da Constituição e noutras dezenas de dispositivos legais.    

Carazinho 24, de julho de 2018
Janete Ross de  Oliveira 
Vereadora-PSB

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/07/2018.
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