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PROJETO DE LEI Nº 076-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
conceder auxílio financeiro ao Núcleo de 
Cultura. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio financeiro, 

no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), ao Núcleo de Cultura, inscrito no 
CNPJ nº 92.893.841/0001-93, com sede na Rua Marechal Floriano, nº 433, Bairro 
Centro, Estrela/RS. 

 
Parágrafo único. O auxílio de que trata o caput deste artigo será repassado em 

parcela única e será utilizado para custear as despesas com homenagem referente ao 
Dia Internacional da Mulher. 

 
Art. 2º A entidade beneficiada deverá encaminhar ao Município a prestação de 

contas do valor recebido, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de 
seu recebimento, por intermédio da apresentação de documentos que comprovem a 
sua correta aplicação. 

 
Art. 3º Demais disposições serão estabelecidas no Termo a ser celebrado entre 

as partes, atendendo ao disposto na presente Lei, bem como, no que couber, aos 
preceitos da Lei Municipal 2.634/1993, além do constante na Ordem de Serviço nº 
003/2005, de acordo com o Processo Administrativo nº 1161/2014. 

 
Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 

dotação orçamentária: 
Orgao .......: 12  SECR MUN CULTURA E TURISMO 
Unidade .....:  01  CULTURA 
13.392.1038.2030      MANUTENÇÃO DA CULTURA 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                           10611 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus 

efeitos a contar de 01 de março de 2014. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 07 de abril de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 07 de abril de 2014. 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 076-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a vossa apreciação o Projeto de Lei nº 076-

02/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio financeiro, no valor de 
R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), ao Núcleo de Cultura. 

A presente proposta tem origem no Processo Administrativo nº 
1161/2014, atendendo ao solicitado na Ordem de Serviço nº 003/2005, que disciplina a 
documentação necessária à habilitação de repasse financeiro por parte da Prefeitura Municipal de 
Estrela, além de obter respaldo na legislação municipal tangente à concessão de auxílios. 

O auxílio, no valor de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais) a 
ser repassado será destinado a custear as despesas em homenagem ao Dia Internacional da 
Mulher. 

No dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, 
situada na cidade norte americana de Nova Iorque, fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica 
e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como, redução na carga diária de 
trabalho para dez horas (as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário), equiparação de salários 
com os homens (as mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem, para 
executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho.  

A manifestação foi reprimida com total violência. As mulheres foram 
trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 tecelãs morreram 
carbonizadas, num ato totalmente desumano. 

Porém, somente no ano de 1910, durante uma conferência na 
Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em 
homenagem as mulheres que morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através 
de um decreto, a data foi oficializada pela ONU (Organização das Nações Unidas). 

Ao ser criada esta data, não se pretendia apenas comemorar. Na 
maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da 
mulher na sociedade atual. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe um dia terminar, com o 
preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em 
muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e 
desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser 
modificado nesta história. 

O Processo Administrativo que trata do pedido deu entrada no dia 
26 de fevereiro de 2014, porém, devido a trâmites que se fazem necessários, a proposta de 
repasse para o Núcleo de Cultura só está sendo enviada neste momento. 

Propomos que a lei retroaja seus efeitos a contar de 01 de março 
de 2014, para que o Núcleo de Cultura possa prestar contas do auxílio a ser repassado. 

Segue em anexo, o Plano de Aplicação referente ao pedido. 
Desta forma, atendendo ao pedido do Núcleo Cultural de Estrela, 

os quais tentaram de uma maneira singela homenagear as mulher no mês de março, 
encaminhamos o presente Projeto para devida análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
Ex.

mo
 Sr. 

Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


