
PROJETO DE LEI Nº ___/2022. 

  
 
 

O Município de Gramado fica autorizado a 

contribuir financeiramente, com a Associação 

Gramadense de Taekwondo, e dá outras 

providências.

 Art. 1º O Município de Gramado fica autorizado a contribuir com o valor de até R$ 

31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais) a Associação Gramadense de Taekwondo, inscrita 

no CNPJ 10.913.510/0001-03, em regime de mútua cooperação para a realização do projeto 

“Oficinas Esportivas”.

 Art. 2º A formalização, obrigações e prestação de contas se darão conforme os termos 

da Lei Federal nº 13.019/2014.

 Art. 3º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta da seguinte dotação.

 ÓRGÃO: 19 – Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

 UNIDADE: 02 – DESPORTO MUNICIPAL 

 4.4.50.42.00.00.00.00 1150 (908/2021) Auxílios

 Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gramado, 06 de janeiro de 2022.  

Nestor Tissot
Prefeito de Gramado

Ciente.
 
 
Mariana Melara Reis
Procuradora-Geral do Município

 
 
 

Juliana Fisch
Secretária Municipal de Administração
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JUSTIFICATIVA I

NESTOR TISSOT, Prefeito de Gramado, no uso de suas atribuições legais, vem 
respeitosamente à presença dos Nobres Edis, apresentar o PROJETO DE LEI, em regime de 
urgência:

 

O Município de Gramado fica autorizado a 

contribuir financeiramente, com a Associação 

Gramadense de Taekwondo, e dá outras 

providências.

 Através do presente projeto de lei, o Executivo Municipal solicita a esta Egrégia Casa 

Legislativa, autorização para transferir recursos financeiros para a Associação Gramadense de 

Taekwondo, no valor de R$31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), oriundos da Secretaria 

de Esporte e Lazer, encaminhados através do Fundo Municipal de Esporte. O repasse dar-se-á 

com a finalidade de fomentar e executar os serviços do projeto apresentado pela entidade 

conforme plano de trabalho em anexo.

 Pedimos que o presente Projeto de Lei trâmite pelo Rito de Urgência, conforme previsto 

no art. 152, do Regimento Interno da Câmara, considerando que o valor trata-se de repasse 

financeiro para projeto social em execução, não havendo o repasse o projeto acabará por 

cessar suas atividades.

 Contando com a apreciação e consequente aprovação do presente projeto de lei, 

aproveitamos o ensejo para renovar nossos votos de elevada estima e distinta consideração.

Gramado, 06 de janeiro de 2022.  

Nestor Tissot 
Prefeito de Gramado 
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Assinado digitalmente por: MARIANA MELARA REIS:90631609091
Em 06 de Janeiro de 2022 às 16:54:15

Assinado digitalmente por: JULIANA FISCH:60186836015
Em 07 de Janeiro de 2022 às 09:06:02

Assinado digitalmente por: NESTOR TISSOT:21118825004
Em 07 de Janeiro de 2022 às 10:49:22














	7fe3404f38bbfbf801d5d27210f0a6526275c09021b4fbf94467fe1cc5ed060f.pdf
	7fe3404f38bbfbf801d5d27210f0a6526275c09021b4fbf94467fe1cc5ed060f.pdf

