
Ofício nº 080/2016              Giruá, 30 de junho de 2016.
SMAD/MCR

Senhora Presidenta:

Cumprimentamos cordialmente Vossa Excelência, momento em que vimos encaminhar
para apreciação e deliberação em Regime de Urgência, o  Projeto de Lei nº 073/16 que  “Autoriza o
Executivo municipal a firmar convênio e repassar recursos financeiros, a Comunidade Evangélica
São João de Boca da Picada.”

O  Projeto  de  Lei  em  anexo  tem  por  objetivo  buscar  autorização  legislativa  para  o
Município de Giruá, a exemplo de anos anteriores, efetuar o repasse de R$5.000,00 (cinco mil reais), a
Comunidade  Evangélica  São  João  de  Boca  da  Picada,  visando  incentivar  a realização  de  eventos
culturais, especificamente quanto a 67ª Tradicional Festa do Colono e Motorista, que será realizada no
próximo dia 25 de julho. 

Este evento é realizado anualmente, e busca homenagear ao colono e ao motorista como
forma  de  agradecimento  e  reconhecimento  a  essas  duas  classes  de  trabalhadores  que  representam o
desenvolvimento de nosso país, sendo tradicional em nosso Município.

        Sem mais, e nos colocando a disposição, despedimo-nos,

Atenciosamente,

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
Prefeito Municipal

 
Excelentíssima Senhora
Marelise Roceli Weschenfelder
Presidente do Poder Legislativo
Giruá/RS

Viva a vida sem drogas!



PROJETO DE LEI Nº 073/2016                     DE 30 DE JUNHO DE 2016.

Autoriza o Executivo municipal a firmar convênio
e  repassar  recursos  financeiros,  a  Comunidade
Evangélica São João de Boca da Picada.

Art.1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar convênio e repassar recursos
financeiros  à  Comunidade  Evangélica  São  João  de  Boca  da  Picada,  inscrita  no  CNPJ  sob  nº
90.200.171/0001-57, com sede no Município Giruá/RS.

§1º- Os  recursos  financeiros  mencionados  no  caput  deste  artigo,  a  serem  repassados  a
Entidade, totalizarão o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) concedido em parcela única em até 10 dias
após a assinatura do Termo de Convênio.

 §2º - Os recursos financeiros são destinados especificamente para custear despesas visando
incentivar a realização de eventos culturais, especificamente quanto a 67ª Tradicional Festa do Colono e
Motorista, que será realizada no próximo dia 25 de julho.

Art.2º  -  Como contrapartida  a Entidade compromete-se  em disponibilizar  ao Município,
sempre  que  solicitado,  a  sua  sede  social,  para  a  realização  de  eventos  promovidos  pelo  Governo
Municipal.

Art.3º - Para a efetivação dos repasses será firmado Termo de Convênio, com cláusulas que
atendam a legislação vigente.

Art.4º - A Entidade beneficiada prestará contas da correta aplicação dos auxílios auferidos,
junto  ao  Setor  de  Prestação  de  Contas,  na  Contadoria  da  Prefeitura  Municipal,  até  60  dias  após  o
recebimento da parcela. 

Art.5º -  As despesas decorrentes da presente Lei correrão por conta da seguinte dotação
orçamentária: 
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
07.06 DEPARTAMENTO DE CULTURA
13 392 0054 2,104 MANUTENÇÃO DE FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAIS
3.3.3.5.0.41.00.00 - 401- Contribuições 
FR: 0001 Livre

Art.6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE GIRUÁ/RS, EM 30 DE JUNHO DE 2016, 61º ANO
DA EMANCIPAÇÃO.

Ângelo Fabiam Duarte Thomas
  Prefeito Municipal

Viva a vida sem drogas!


