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Ao Excelentíssimo Senhor
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Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras.

1. Vimos a presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo
legislativo, o incluso Projeto de Lei que "autoriza a abertura de Crédito Adicional
Especial, no valor de R$ 350.000,00, e dá outras providências".

2. Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará
integral guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando
nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

FATIM 'U T
Pref 'ta)
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras.

Vimos â presença de Vossas Senhorias submeter ao devido processo
legislativo para justificar a necessidade da autorização de abertura de crédito adicional
especial no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), pelos motivos
abaixo descritos.

De imediato, cabe ressaltar que a Cultura, como direito fundamental do
ser humano expresso no artigo 6'a Constituição Federal é importante vetor de
desenvolvimento humano, social e econômico de nosso município. Adernais, conforme
artigo 23, inciso V, da Constituição Federal, é competência do Município, oferecer os
meios de acesso a cultura para a população, enquanto competência material.

Por esse motivo, a Secretaria Municipal da Cultura de Novo Hamburgo
desenvolve uma política pública visando a valorização da diversidade cultural
hamburguense, a democratização do acesso aos bens culturais, o fomento as atividades
artísticas, o aprimoramento e qualificação dos equipamentos culturais, a promoção da
acessibilidade cultural e a ampliação e capilarização das ações da Secretaria.

0 Tradicionalismo gaúcho é um movimento cívico cultural que valoriza e
preserva as tradições gauchescas do Rio Grande do Sul. Tradicionalismo gaúcho, ou
movimento tradicionalista rio-grandense, que deriva do termo tradicionalismo - sistema
filosófico que coloca a tradição como critério e regra de decisão, foi criado por João
Cezimbra Jacques que sonhava com um movimento que unisse e congregasse a família
gaúcha em torno de ideais comuns.

Dada a importância dos Centros de Tradições Gaúchas e entidades afins a
salvaguarda deste importante patrimônio cultural de nosso município, a Administração
Municipal vem, de forma reiterada, prestando apoio financeiro, técnico e material para
desenvolvimento de ações e eventos.

Em 30/03/2022, o gabinete do Deputado Estadual conhecido como
Gaúcho da Geral noticia â Sra Prefeita de Novo Hamburgo de que o Município de Novo
Hamburgo foi beneficiado com emenda do Orçamento Geral da União sob

n'8610005OGU/2022 M, com destinação específica, no valor de R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), a serem investidos para Reforma de CTGs.

A transferência granjeada pelo Município está ancorada na Funcional
Programática 28.845.0903.0EC2.0043, intitulada "Transferências Especiais - no Estado
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do Rio Grande do Sul", sendo que o valor já consta em conta bancária do Município
desde início de julho do corrente.

Atualmente, estamos em processo de credenciamento de CENTROS DE
TRADIÇÕES GAÚCHAS E ENTIDADES AFINS em situação regular junto ao
Movimento Tradicionalista Gaúcho - MTG, para, com fulcro na Lei n'3.019, de 31 de
julho de 2014, combinada com o Decreto Municipal n'.783, de 2 de maio de 2019,
celebrar parceria com o Município de Novo Hamburgo para desenvolvimento de
atividades, eventos e demais ações que contribuam com a salvaguarda das tradições
gaúchas.

Com a abertura do crédito especial serão possíveis os procedimentos
cabíveis seleção das entidades credenciadas nos termos do Edital de Chamamento
Público 09/2022, para que, se quiserem, apresentarem o Plano de Trabalho para
celebração de parcerias, com vistas â plena execução dos objetivos da Emenda
Parlamentar n'8610005, no que tange â reforma das sedes dos CTGs habilitados.

Portanto, estas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadoras, as
razões que nos levam a submeter o presente Projeto de Lei a apreciação desta nobre
Casa Legislativa, rogando-se desde já pela apreciação e aprovação desta proposta.

Por tudo exposto, e na certeza de que a presente proposição alcançará
integral guarida nesta Egrégia Casa Legislativa, subscrevemos o presente, reafirmando
nossos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,

FÁT A
P eit
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