
PROJETO DE LEI N°      DE 02 de ABRIL de 2019

“Declara  de  Utilidade  Pública  o
CTG Porteira da Tradição ” 

Origem: Poder legislativo
Gabinete do Vereador Tigre (João Cardoso)

         Senhor Presidente, cumprindo o que determina os artigos 160 e 161 do
regimento interno desta casa Legislativa, venho apresentar projeto de lei, para apreciação
deste  plenário  e  posterior  encaminhamento  ao  Executivo  Municipal,  para  sanção  e
promulgação da seguinte:

PROJETO DE LEI

Art.  1º  Declara  de  Utilidade  Pública  o  CTG  porteira  da  Tradição  CNPJ:
02.871.574/0001-60, associação de direito privado, com sede, Av. Emancipação, nº 1000,
bairro Centro, CEP 92990-000, Eldorado do Sul/RS, nos termos da Lei Orgânica.

Art.  2º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.  

Eldorado do sul, 26 de março de 2019

   ____________________________                 
             Vereador Tigre (João Cardoso)                            
                           Proponente                                              



EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O  presente  projeto  de  lei,  tem  como  finalidade  reconhecer  a  entidade

Associação Privada  CENTRO DE TRADICÕES GAUCHAS PORTEIRA DA TRADICÃO

como de utilidade pública. 

O  mesmo  tem  uma  função  social  muito  importante  com  as  crianças  e

adolescente  de nossa cidade, incentivando a cultura  gaucha e as tradições de nosso

estado.

O CTG é conveniado ao CMDCA – conselho  municipal  da  criança e  do

adolescente, que  neste participam voluntariamente COM A FINALIDADE DE  verificar a

correta  aplicação  dos  recursos  e  participar  com ideias,  experiências  e  serviços  para

projetos da nossa cidade que o grupo alvo seja crianças e adolescentes. 

Ainda é provedor de eventos culturais e tradicionalistas a quase mais de 30

anos com crianças carentes, buscando a integração destas com o meio social e cultural,

visando mitigar questões de vulnerabilidade e de carência cultural e pessoal, objetivando

o desenvolvimento pessoal de cada criança ou jovem integrantes dos projetos, visando

adultos melhores e mais preparados para os desafios da vida.

Também  presta  uma  solidariedade  muito  importante  aos  munícipes  que

encontram-se em situação vulnerável em períodos de enchentes, os abrigando em seu

espaço quando necessário, de forma gratuita e solidária.

Com o reconhecimento de utilidade pública, está instituição poderá buscar

apoio nas mais diversas esferas governamentais, e assim manter suas atividades, que

são importantíssimas para nosso município.

Eldorado do sul, 26 de março de  2019

Vereador Tigre (João Cardoso)
Proponente


