
CÅMARA MUN-CIPAL DE BUR一丁一RAMA - ESTADO DA BAHIA

GABINETE VEREADOR

MIGUEしViANA

INDiα吋八〇一望」2021

Senhora Presidente e Nobres vereadores∴

MIGU軋ViANA - DEM′ Vereador′ nO uSO de suas legais e regime=tais atribuic5es′ em atenCaO a funcao

COnStitucionai de assesso「amento ao poder Executivo na administracao do Munic的que a camara Mu舶pal e

imposta′ Venho perante vossa ExceIencia e seus Nobres Pares′ aPreSentar esta -ND-CACÅo′ COm O Objetivo de sugerir

aO: Excelentissimo ArivaI Marques viana. Prefeito MunicipaI de Buritirama-Ba′ a adocao da seguinte medida de

interesse da comunidade: - REGUしAMENTAR REPASSE DE 50% DE AJUDA DE CUSTO AOS GRUPOS CUしTURAiS」UNINOS

APTOS LEGALMENTE, COM ANTECEDENCIA M(NIMA DE 6 MESES.

JUSTIFiCATIVA‥ Com o objetivo de expor a importchcia e re-evancia da medjda presente′ Sugerida ao poder Executivo,

PaSSO a eXPOr OS mOtivos pelos quais entendo a mesma necessaria:

J寝um fato not6rio e expIicito a grande re-evancia que os grupos cu-turais de natureza junina exerceram e exercem

em nOSSO municfpio′ Onde os mesmos para alcancar t∂is resultados positivos tem uma a-ta demanda financeira,

demanda essa que 6 suprida com os mais diversas formas onde bingos e rifas sao um exempIo′ em Para-eIo a isso, aOS

gruPOS que eStaO regimentaImente legalizados a pref前ura de Buritirama semp「e cont「ibuiu um uma ajuda de custo

que SemPre fof muito importante para a continuidade desses trabalhos′ O entrave era que essa ajuda ocorria sempre

nO Perfodo finai dostrabalhos efetuados por parte dosgrupos culturais′ O que acarretava na inviab"izacao em adquirir

bens e mate「iais com anteced台ncia gerando assim prejuieo em suas atividades finais. Sabendo que o repasse por parte

do executivo sempre ocorrera’aPenaS deixo como pedido que o mesmo seja 50% (cinquenta porcento) f誼o com uma

anteCedencia de seis meses ao perfodo dos festejos juninos e os outros 50% (cinquenta porcento) no prazo habitual.

TaI medida darfroos grupos culturais que est5o aptos -egalmente a ter uma flexibilizacao maior em suas ac6es de

aquisi弟o e por consequencia otimizando positivamente seus resuItados.

Diante dos fatos e motivos ora apresentados′ bem como a importchcia da medida′ eSte Vereador signat5rio requer

Seja remetida′ aP6s a devida tramitacao regimental′ a PreSente indicac5o ao seu destinatf南, Pa「a que suas

finaIidades sejam reaIizadas.
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