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Ao Excelentíssimo Senhor
CRISTIANO MOISES DA SILVA COLLER
Presidente da Câmara de Vereadores
Câmara de Vereadores
Novo Hamburgo

Assunto: ENCAMINHA PROJETO DE LEI

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores,

Senhoras Vereadoras,

1.É com grata satisfação que nos dirigimos a presença de Vossas Senhorias com a

finalidade de remeter, buscando sua análise e devida aprovação, Projeto de Lei que "Autoriza a

concessão de subvenção para a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande e dá outras providências."

2. Valemo-nos do ensejo para, ao tempo em que formulamos agradecimentos,
reiterar protestos de distinta consideração e vivo apreço.

Atenciosamente,

CAifARA iii Aik irAi. ui. <4»rr r< trilhei. <rir<)

P TO 01.0DOC!i'ATIM DA DT
Prefeita

88 lQ~. mn

www.novohairnburgo.rs.gov,br
Centro Adrrunietrativo Leopoldo petry l Rua Guia Lopes, 4201 B.Canudos - 95548 015 j Novo Harnb rgo RS Fone: <S1j S0<779400
i i<nitrir <nr.:c r r";A i&rn<<4:,<incei .Ninsrr ";r<i!rs<<rn!n<v<rr;nc>srrirnirric r ',.er<enc rinlr<<is<A rrrrnsrn<r r', Dn" 0 < vi', ioc<rr firrnrr r" 'r,.ni,."Al er UraAv. r'



fV!!V)j~CIO!O d8 VfdVO) j!!!)ín!WfgO

C
F~f )do) da IÍ)d Csízndfz do Sul
5(!cíef))fíd I)"!:.)ílicípí!!dg» Adíf)I)") srl)))d10

3LISTIFICATIVA

Senhor Presídente,
Senhores Vereadores (as)

C! pfeseflte Pl"ofeto cfe Lei visa autonzaf' cQAcessão de subven(ão pal"B B Sociedade GBõchB cfe Lomba
Gfancle e cia GUtfas providencias.

Inícíalnlente, culíApre sageAtaf'fUe 0 TfadlclonagsfAG gBUcho e UTA rAovlfneAto cívico-cultural) qUe
vafoflza e p!escr va as tf BdigQes gBUchescas do RIG GfBAde cio SUI, seAdo qUe a SefT!Bna FBTIGUpÍlha é cof1sldefada 0
apice do orgulha de "ser gaúcho", pelo feito dos heróis farroupíihas, Nesse sentido, a Secretaria Municipal da
Cultura de Novo Hamburgo tem B atribUÍCã0 de desenvolver uma Política pública que valorize a diversidade culturaf
hamburguense, qUe fac!fite B democratiza@o do acesso Bos beAs cUItUrals, 0 (Gmento as at!Vídades Brtistfcas, 0
Bprímoramento e qualíflca(ão dos eqUlpameAtos culturafs) B promorã0 cia BcesslblIÍcfade cUItUf Bf e B ampliarão e
capíiarízagã0 da5 Bgoes da Secl etaría.

A SocÍedacfe Gaucha de LQA1ba GTBMÍie pfotocoloU peclído cle Buxlflo fÍnanceiro para teafízagão 00 37-
Rodeio Interestadual de Lomba Grande (protocolo ne 7S608/2022) e apresentou, B pedido da SECULT, o plano de
trabalho para aplícaqão do mcntante autorizado pelo Gabinete da Pre(cita (R$ 4S,000,00),

Cfutrossírn, a SCÍCIEDADE GAÚcHA DE LOMBA GRANDE é Urna entidade tradicionalista registrada no
MTG Movifnento Tradicionalista Gaúcha e no IGTF lnstítuto Gaúcho de Folclore. Com efeito, em mar(G de 20).6, a
SCICIEDADE GAÚCHA DE LGMBA GRANDE teve utilidade pública reconhecida (I.ei Munícípal n-'.900/20].6), Além do
plestígío e cfa crecfíbfiícfacle) B posse do títUÍG de UtllÍdacle pÚblica coAfefe B cfedenc!BI de reconhecifAento 0(icíal
dos relevantes serviqos prestados pele entidade, sendo sede do Parque de Rodeios de Lomba Grande,

Pof'sta!'oltada a preserva(ã0 elas tradlrões gaÚchas, a QSC deseAvofve váf los eventos cUftulals, e
organiza, sempre no prírneíro hnal de semana de dezembro, seu rodeio interestadual, que, !1este ano, está Aa 37-"
edição. Ci Rodeio Interestadual DE LCÍMBA GRANDE é cria!„"ã0da Sociedade Gaucha de Lomba Grande, sendo que 0
evento Já faz pafte dos eventos tf'BcllcÍGABIÍstas fAB!5 consistentes cfo mUAÍcfplo, em qUe pese BÍnda ABG

estaf'nseridono calendário de eventos culturais e turísticos do Municipio, instituído pela Lei Muriicipaf n'- 72, de 04 de
agosto de t997.

Cf evento em tela faz parte das manifestações culturais de Novo Hamburgo há décadas, constituíndo
uma excelente forma de comemorar os feitos dos heróis (Brroupílhas, perpetuados no tfadicionalismo gaúcho,
sendo que, no uso das prerrogativas (Lei n'- 2,667/2013, art, 36, inciso Ali) a SECULT reconhece o Rodeio
interestadual cofno atfvidade cUftUral e decid!U, ainda eA1 2018, cfestlAaf'r(amento pala subslclÍB!' evento,

Ci Plano Municipal da Cultura, aprovado pela Lei Municipal ne 2,966/2016, faz rererêncía ao apoio da
BdntinístraVBQ fAUAÍC paf ao tradicionafismo gaÚcho, sendo qUe B reaiízavã0 cfe UfA rodeio opoftuf1!za B pa! tícíparã0
da fBAlíiía) eAalteceAdo 0 Rlo GFBAde do SUÍ) cofn a pfesefvagãG de hábitos e costufTles gaõchos„qUe taA1béA1 (Grafol
0 mote da Guerra dos Farrapos.

CÍ Rodeio Interestadual DE LC!MBA GRANDE oportuniza a participarão da família nas prograrnarões
CafAPellas e artísticas, qUe enaltecen1 0 RIQ Grande) con1 B pfeservagã0 de háblt05 e CostumeS gaÚchos, a
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administrat;ã0 municipal financiou e apoiou diversos eventos tradicionalistas, entre eles, 0 próprio rodeio,

aportando, financeiramente, a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande nos últimos anos, sendo que, desde o advento

da Lei de Parceiras (Lei n'- 13.019j2014), foram celebradas parcerias com a CfSC, que demonstrou demonstrou

capacidade técnica e desenvolveu satisfatoriamente 0 plano de trabalho, atendendo aos interesses da população.,
consoante relatórios apresentados pela GSC para comprovar a realizaqão dos rodeios em 20D e 2018,
acompanhados pela clipagem de insert„ões midiáticas e fotografias, desfazem qualquer dúvida que possa existir com

realiza(ãG 3 execu(ão plcAB de nova parcerla.

SeAdo assim, justifica-se„nestes termos, 3 pfeteAs3 lei autorizativa pal'3 fealizacao de pafcefla com 3
SCfClEDADE GAÚCHA DE LCfMBA GRANDE, com vistas á realiza!;ã0 do 37'- Rodeio interestadual DE LQMBA GRANDE.

Essas são, Senhores Vereadores e Senhoras Vereadores, as razões que nos levam 3 submeter o presente
Pfoleto de Lel 3 apl ecia(ã0 desta Aobf'sa Legislativa, rog3ndo 3 Bprecia(ã0 e aprovagão do mesmo, valendo"Aos

do ensejo para externar nossos pro- sldera(ã0 e fespelto.

FÁTlMA QUD
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