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Oficio n." 07612022-GP

Victor Graeff/R$.. 04 de Março de 2022.

Exmo. Senhor.
MÁRCIO PINTO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Victor Graeff/RS

Assunto: Anexar e substituir no Projeto de Lei n.'
conforme anexo.

2312022 as alterações

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Na oportunidade em que lhe cumprimento, vimos através de vossa presença

enviar Mensagem ao Poder Legislativo Municipal solicitando que esta Casa de Leis.

junte ao Projeto de Lei n.' 02312022 as alterações conforme seguem em anexo.

Projeto de Lei n ." 02312022 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a destinar
o valor de até RS 70.000,00 (setenta mil reais) à Associação Núcleo Victorense de
lncentivo à Cultura de Victor Graeff/RS, para o auxílio na rgalizaçào do 20o Festival
Nacional da Cuca com Linguiça. mediante a celebração de in§trumento adequado. nos
termos do arÍigo 26, da Lei Complementar n".101/2000.
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Sendo o que tínhamos para o momento, desde já i

dispensada, renovando votos de elevada estima e elevado apreço.

Atcr.rci()saltlcnte.

pídÉôc*iô n"-OB.f@2 ANDRÉ KOECHE

01 l,,ÍAR. 2022

êito Municipal

Av. João Amann, 690 - CEP 99350-000 - CNPJ 87.613.485/0001-77 - Fonê:

a atenção

,.lP h-jJ-Ínin.

E-mailr prefeitura@prefu ictorgraeff.com.br
3338.1242 I 3338"1273
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pRoJEro DE LErN" 023, DE04MARÇO PE2O22.

Autoriza o Pocler Executivo Municipal a destinar o
valor de até R$ 70.000,00 (setenta mil reais) à
Associação Núcleo Victolense de incentivo à Cultura
de Victor Graeff/RS, para o auxílio na realização do
20" Festival Nacional da Cuca com Linguiça,
mediante a celebração de instrumento adequado, nos
termos do aÍigo 26. da Lei Complementar
n".l01/2000.

Art. 1". Fica o Poder Executivo Municipal autorizado + repassar o valor de até R$

70.000,00 (setenta mil reais) à Associação Núcleo Victorense de Incentivo à Cultura de Victor

Graeff/RS, para o auxílio na realização do 20' Festival Nacional da Cuca com Linguiça.

mediante a celebração de instrumento adequado, nos termos do artigo 26, da Lei Complementar

n".101/2000, mediante a celebração do instrumento competente. plevisto em lei.

Art. 2". O 20o Festival Nacional da Cuca com Linguiçl ocorrerá entre os dias 07 e

1 1 de março de 2022, na praça Tancredo Neves, localizada no centro do Município.

Art.3". Findo o evento, a Associação Núcleo Victorense de Incentivo à Cultura

deverá prestar conlas dos valores recebidos, no prazo de 60 (sessenta) dias. nos termos dos

artigos 55, da Lei Orgânica Municipal e 70, parágrafo único, da Constiruiçâo Federal de 1988.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

GABINETE DO PREFEITO

de março de 2022.

Aft. 40. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicaTão.

ICIPAL DE VICTOR GRAEITF/RS. aos 04 dias

RE KOECHE

Av. Joáo Amann, 690 - CEP 99350-000 " CNPJ 87 "613.48510001-77 - Fone: (54) 3338í 242 I 3338-1273
E.mail: prefêitura@prefvictorgraeff.com.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
VICT(tR GRAEFFMUNICIPIO DE VICTOR GRAEFF - Mrl. r.rrlhq úYx nrlliqós-

PROJETO DE LEr N"ak/2022.
REGIME: URGÊNCIA
EXPOSTÇÃO DE MOTTVOS:

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

O presenle Projeto de Lei tem por finalidade solicitar ao Poder Legislativo

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

Victorense de Incentivo à Cultura de Victor Graeff,R S. para o auxílio na realização do 20"

Festival Nacional da Cuca conr Linguiça. mediante a celebração dê instrumento adequado, nos

termos do artigo 26. da Lei Complementar n".1 01/2000.

É notório que Victor GraeÍfjá 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 início 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 sua 19" 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 lin§uiça.

As últimas edições do evento mostram ótimos resultados. estima-se que em torno

de 80 mil pessoas participaram do último festival e se diverliram ao som de mais de 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 pÍato típico são montados estandes que são disponibilizados

entre as pessoas jurídicas do Município que lenham como atividade principal o rano

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

vida.

Av. Joáo Amann, 690 . CEP 99350-000 - CNPJ 87.613.485/0001-77 . Fone: (54) 3338í

I]UN C PIO DE

E-mail: prefêitura@prêfvictorgraeff .com.br



,-'
l'..'

t6 !ffiESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICíPIO DE VICTOR GRAEFF VICTOR GRAEFF
" iôn rôhrlt , rr.' ãlilrÁí

O Festival, já consolidado, tradicional no município, a Éaftir deste ano faz pafie do

calendário oficial de eventos do Estado do Rio Grande do Sul. Além da visibilidade que o

município tem com a realização da festa. uln valor considerável circula e incrementa a

economia local. principalmente as atividades voltadâs ao ramo gastronômico. setor afetado

significativamente pela Pandemia ocasionada pelo COVID-19

Esre ano a organizaçào ficou com a ASSOCIAÇÀo NÚCLEo VIC]'ORENSE DE

INCENTIVO A CULTURA, entidade sem fins lucrativos, tendo em vista que a ACIVG-

entidade que realizou os Íbstivais anteriores- não manifestou interesse.

Nos anos anteriores o Executivo repassava a entidade ofganizadora o equivalente a

R$ 1 10.000,00 (cento e dez mil rcais), para a realização do festival. Para a 20" edição do festival

a Administraçâo pretende através deste Projeto realizar o repasse de R$ 70.000,00 (setenta mil

reais) valor considerando razoáveI dentro das condições orçamentária do Município.

Resta evidenciado o interesse público a legalidaàe para a celebraçào do

instrumento.

Ademais, vale dizer que a Associação deverá prestar contas dos recursos recebidos,

no prazo de 60 (sessenta) dias após o termino do festival.

Por estas razões enviamos o presente Projeto de Lei para que seja levado à

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

deliberado e aprovado na devida forma regimental.

GABINETE DO PREFEITO

de março de 2022.

ICIPAL DE VICTOR GRAEFF/RS, aos 04 dias

TON ANDÚ KOECHE
Prefeito Municipal

Av. João Amann, 690 . CEP 99350.000 " CNPJ 87.613.485/0001.77 - Fone: (54) 3338-1242 Í3338-1273
E.mail: pref eitura@prefvictorgraeff .com.br
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1REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NOlj/Ê

ASSOCIACAO NUCLEO VICTORENSE DE INCENTIVO A CULTURA

(NOME OE FANTASIA)

ASSOCIACAO NUCLEO VICTORENSÊ DE INCENIIVO A CULTURA

94.30.8-00 - Atividades de associações de defêsa de direitos sociais

E DESCR ÇAO OAS ÀÍ VIDADES

82.30.0.0í . Servlços de organização de feiras, congressos, exposiçóes e festas
90.03"5-00 - Gestão de êspaços para âates cênicas, espetáculos e outras atividades artisticas
93.29.8-99 - Oulras atividades de recreaçâo ê lazeÍ náo espêcilicadas anteriormehte
94.93-6-00 - Atividades de orgahizaçóes associativas ligadas à cultura e à artê
94,99.5-00 - Atividades associatlvâs nâo especiÍicadas anteriormênte

399.9 " Associação Privada

AV COCHINHO
COMPLEIVENTO

99.350-000 CENTRO VICTOR GRAEFF

ENDEREÇO

MES.CHtCO@ZTPMATL.COM.BR (54) 9175-6000

ENTE

ATIVA
DAÍÁ OA SIÍUAÇÃO CADASTÂAL

0211212021

ESPECIAL DATA OA

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃg
CADASTRAL

Aprovado pela lnstrução Normativâ RFB no 1.863, de 27 de dezembro dê 2018.

Emitido no dia 271'|.21202'l às í0:33:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/.1


