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PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 28/2019 
 
 

AUTORIZA O MUNICÍPIO CUSTEAR 
PREMIAÇÃO PARA OBRAS ALUSIVAS AO 
SESSENTENÁRIO DO MUNICÍPIO COM TEMA: 
“UM OLHAR SOBRE SEBERI - 60 ANOS”. 

 
 
  O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições 
legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislação em vigor, 
 
  FAÇO saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:  

 
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a custear o pagamento de premiação no valor 
de até R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), aos vencedores do Concurso de Desenho, Poema, 
Redação, Fotografia ou Crônica, oriundo do Projeto “Um olhar sobre Seberi - 60 anos” de iniciativa 
e autoria da Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Deporto. 
    
Parágrafo único. Para concorrer ao prêmio o candidato deverá residir no município, ou ser aluno 
da rede municipal ou estadual de ensino de Seberi. 
 
Art. 2º A Secretaria Municipal da Educação, Cultura e Deporto irá elaborar o regulamento 
contendo todas as normas e procedimentos do referido Concurso, que será disponibilizado no 
site: www.pmseberi.com.br e no quadro de avisos oficial da prefeitura de Seberi.  
 
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão a conta do orçamento 
municipal vigente. 
 
Art. 4º Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na data de sua 
publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI-RS, 11 DE ABRIL DE 2019. 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

http://www.pmseberi.com.br/
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 28/2019 
 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente e Senhores Vereadores, 
 
Prazerosamente cumprimentamos Vossas Excelências, oportunidade em que 

encaminhamos o presente Projeto de Lei, que autoriza o Executivo Municipal custear premiação 
para trabalhos e obras alusivas ao aniversário do município com tema: “Um olhar sobre Seberi - 60 
anos”. 

 
Considerando que Seberi, neste ano, completa 60 anos de emancipação político 

administrativa, a SMECD, no intuito de realizar um resgate histórico cultuar a memória, a cultura, 

os costumes locais pois, “quem não conhece o passado, não entende o presente e não 

compreende o futuro” apresentou Projeto de Premiação para alunos munícipes, separados em 

categorias, que apresentarem as melhores obras sobre o tema proposto. 

  

Salientamos que dentre as justificativas apresentadas pela pasta promotora, está o 

conhecimento histórico no sentido de conhecimento e preservação da tradição. 

 

Dada a importância de desenvolver nos alunos, individualmente ou em turmas e na 

comunidade em geral o interesse em demonstrar o apreço pelo nosso município em toda a sua 

diversidade, ao mesmo tempo, que é uma oportunidade única para compreender a nossa 

identidade. 

Assim, ante a legalidade e legitimidade desta proposta legislativa, buscamos a colaboração 
do Legislativo Seberiense na aprovação do presente e projeto de lei. 

 
 
 

CLEITON BONADIMAN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 


