
 

 

PROJETO DE LEI Nº 38 DE 07 DE AGOSTO DE 2015 
 

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
repassar valores para a Societá Culturale 

Italiana de Faxinal do Soturno – RS. 

 

 
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar à Societá 

Culturale Italiana de Faxinal do Soturno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.490.623.0001-52 , 

estabelecida na Rua 7 de setembro nº 790,  nesta cidade  a importância de 4.000,00 

(quatro mil reais). 

Art. 2º - O valor repassado será utilizado pela Societá Culturale Italiana de 

Faxinal do Soturno para custear despesas advindas da pintura de uma obra de arte no 

tamanho 3 x 4 metros a ser realizada em um painel a ser fixado na parede frontal do Salão 

Paroquial de Faxinal do Soturno – RS. 

 

Parágrafo único: a obra de arte mencionada no Art. 2º será realizada 

através do CONVERS – Comitato Veneto do Rio Grande do Sul e Sociedades e Círculos 

Italianos da Quarta Colônia em decorrência dos 140 anos da Imigração Italiana no Rio 

Grande do sul e 138 anos na Quarta Colônia. A referida obra será produzida pelo pintor 

italiano Gian Antonio Checchin.  

 

Art.3º - Servirá de cobertura para a despesa criada por esta Lei a seguintes 

rubrica orçamentaria: 

SECRETARIA DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO 

0097 – Contribuições a Entidades Culturais 

33504100 – Contribuições 

 

Art.4º -  A Societá Culturale Italiana de Faxinal do Soturno obriga-se a, no 

prazo de no máximo 90 (noventa) dias após a conclusão da obra, prestar contas à 

Prefeitura Municipal de Faxinal do Soturno – RS, dos recursos repassados para tal 



finalidade. 

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Justificativa 

Senhores Vereadores 

 

Na oportunidade em que lhes cumprimento, encaminho para Vossa  

Apreciação este Projeto de Lei que visa fazer a doação do valor de R$ 4.000,00 para a 

Societá Culturale Italiana de Faxinal do Soturno. O objetivo deste repasse é para 

viabilizar a realização, em nosso município, uma obra de arte (pintura) alusiva aos 140 

anos da Imigração Italiana no RS. A referida obra será produzida pelo pintor Italiano 

Gian antonio Cecchin, e se origina das pinturas anteriores que o artista criou no RS em 

2007, 2009 e 2010 por ocasião das visitas das delegações municipais de Feltrino. O 

objetivo de tais visitas era justamente instaurar relações amistosas dentro do projeto 

promovido pela Região Vêneta da Itália buscando a consolidação das relações e 

intercâmbios com a comunidade local, também  de origem Vêneta. 

 É válido salientar que apenas alguns municípios do RS foram escolhidos 

pelo Comitato Veneto do Rio Grande do Sul e Sociedades e Circulos Italianos da Quarta 

Colônia para a realização de tal obra, sendo o município de Faxinal do Soturno, um deles. 

A obra também será realizada nos municípios de Dona Francisca, Nova Palma , São João 

do Polesine , Jaguari ,  Bento Gonçalves e Santa Tereza. Cada cidade forneceu ao artista 

os principais temas a serem desenvolvidos, que vão desde a produção agrícola (vinho, 

arroz, tabaco, trigo e milho) aos eventos históricos e religiosos  ligados à chegada dos 

primeiros colonos, às primeiras reduções jesuíticas e as outras características típicas de 

cada uma das localidades. A pintura escolhida para Faxinal do Soturno, retrata, através da 

interpretação subjetiva do artista, a fibra trabalhadora dos imigrantes que colonizaram 

estas terras.  

Foi escolhida a fronte do Salão Paroquial de nosso município para a 

realização de tal obra, tendo em vista sua localização e também o acesso de toda a 

população a tal trabalho. Entendemos que a história de um povo faz-se pelo registro que 

este deixa em escritos, fotografias e obras de arte como esta e portanto acreditamos ser 

importante realizarmos investimentos como este os quais ficarão registrados na história 



dos descendentes que aqui vivem e que ainda viverão. 

 Deste modo, pela importância histórica, artística e cultural desta obra, 

encaminhamos este projeto de lei para sua apreciação e aprovação. 

Atenciosamente, 

 

Volnei Colvero Savegnago 

Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 




