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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF

PRO.IETO DE LEI N" 023 , DE 04 MAR DE2022.

Autoriza o Poder

l/ICTOB SRAEFF

" M^islr balho, hovas toalizações"
aitt2021-2024

it,lunicipal a destinar o

valor de até R$ 70. .00 (seter,ta nril reais) à
lncentivo à Cuitula dt' \"'icior

io na realização do 10"
corr I. ingu iça. medianle a
aclcr;ttadcl. nos terrnos dcr

à Cultura der,erá prestar

lermos clos artigos 55. da Lei

de 1988.

CIPAL DE VI OR GRAEFF/RS. aos 04 dias

Prel-eito Mruricipal

arligo 26, da Lei emenl:u no. I 01 i 1000-

4fi. 1". Fica o Poder Executivo Municipal a repassa.r recursôs

Ílnanceiros à Associação Cultulal de Incentivo à Cultura de l Cirael'1i RS. para o zLurílio na

realízação do 20" Festival Nacional da Cuca com

instrumento competente, previsto em lei.

mediante a celebração do

.,\rt. 2.. (l 20" F-estiral \acional da Cuca con'r ça ocomerá entre os dias 07 e

1 1 de nrarço de 2022. na praça Tancredo Neves. localizada no do Município.

Associação Cr-iltLrr:ri

Grae11)RS. partr ir
Fcstival Nacional da
celebração de

An. io. Finclo o evento. a Associação Cultural cle

contas L'los valores recebidos. no pralo de 60 (sessenla) ditrs.

Orgânica Mrrrlicipal e 70. parágratb irnico. c1a ConstitLriçiio F

Alt. 4o. Esta Lci entra em r.igor na data da sua pub

GABINETE DO PREFEITO

de março de 2022.

01 ullfr, 2ü2t

r-11 irg163;,,,.

-Ttr-

Av. João Amann, 690 - CEP 99350.000 - CNPJ 87.6í3.485/000í.77 .
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE VICTOR GRAEFF " Mahlrabalho, íovas rsalizagóes"

^tM2021.2t24
PROJETO DE LEr N"Q23t2022.
REGIME: URGÊNCIA
EXPOSTÇÃO DE MOTTVOS:

Prezado Senhor Presidente,
Prezados Senhores(a) Vereadores(a),

O presente Projeto de Lei tem por finalidade solicirar ao Poder Legislariro

autorização para destinar o valor de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais) à Associação Cultural

de Incentivo à Cultura de Victor GraefflRS. para o auxílio na realização do l0' Festival

Nacional da Cuca com Linguiça, mediante a celebração de instrumento adequado, nos termos

do artigo 26. da Lei Complementar n".101/2000.

E notório que Victor Graeffjá se destacava em todo o Estado e pelo País pela beleza

das topiarias da Praça Municipal Tancredo de Almeida Neves, considerada a Mais Bela Praça

do Estado, quando em 2001 uma ideia inovadora e de inicio sem pretensões começou a dar

forma à um dos maiores festivais de gastronomia do estado, o Festival Nacional da Cuca com

Linguiça.

O evento chegou em 2020 a a 19n edição, sempre contando com shows gratuitos

durante todas as tardes e noites. além é claro de muita gastronomia típica. com a

comercialização do prato que dá nome ao festival, a cuca com Iinguiça.

As últimas edições do evento mostram ótimos resultados, estima-se que em tomo

de 80 mil pessoas participaram do último lestival e se divefiiranr ao som cle mais cle 20 bandas,

divididas em 40h de shows.

Para dar suporte aos visitantes o festival dispõe de mais de três mil metros

quadrados de estrutura montados na Av. Cochinho, Mais Bela Praça e na Rua Vinte e Três de

Outubro.

Para comercializar o pmto típico sâo montados estandes que sào disponibilizados

entre as pessoas jurídicas do Município que teúam como atividade principal o ramo

gastronômico, de maneira que estes possam movimentar suas rendas e melhorar a qualidade de

vida-

O Festivat,já consolidado. tradicional no municipio. a partir deste ano laz pafte do

calendário oficial de eventos do Estado do Rio Crande do Sul. g.lém da visibilidade que o

Av. Joâo Amann, 690 . CEP 99350.000. CiIPJ 87.6í 3,485/000í.77 . Foner
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF

município tL.m com a realizaçaio da I.esta. uln r.alor circula e
economiir local. principalntente as ativiclacles r,oltadas ao gastronômico.

INCENTIVO À CULTURa, enridade sem f,ins lucrarivos"

entidade que realizou os l'estivais anteriores- não manifestou

'' MaÍs l.abalho. noyas rc^lizaçoes
altt 2021-2A?4

incrcntenta a

selor al'ctaclo
significatJvanteirte pela Panclcmia ocasionada peio CO\,.1D_1 9

Este ano a organização tlcou com a ÇÃo VICTORENSE DE

Nos anos anteriores o Executivo repassava a enti organizaclora o eq uir,alente a
tis 1 10.000.00 (cento e dez nriLr.eais). parâ a realização do ft Para a 20" edição do festival
a Administração pretencle através deste projeto reaiizar o de R$ 70.000"00 (setenta mil
leais) r'alor cor.rsideranclo razoár.el clcntr.o clas conclicries do Município.

Resta evidenciado o interesse público a I

inshumentô.

Ademais- vale r1izs1 que n {ssociação deverá prcstar

t1o prmo de 60 (sessenta) dias após o termino do festival.

Por estas razões enviamos o presente proj eto cle

em vista que a ACIVG-

para a celebração do

dos recursos recebidos,

pâÍa qlle seja levado à

trarnitação, será a final
apreciação desta Casa Legislativa, na certeza de que após

cleliberado e aprovado na devida foma regimental.

GABINETE DO PREFEITO

de março de 2022.

CIPAL DEVICT R GILAEI--F/RS. aos 04 dias

I'}reÍeito \,lunicipal
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