
 

PROJETO DE LEI MUNICIPAL N.º 085, DE 12 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 

Autoriza o Município conceder contribuição 

ao CTG Porteira da Querência, e dá outras 

providências. 

 

 

Art. 1º - Fica o Município autorizado a conceder contribuição no valor de R$ 

50.000,00 (cinquenta mil reais) ao CTG Porteira da Querência de Sarandi (CNPJ nº 

90.894.478/0001-03), para ser utilizada no pagamento de despesas relacionadas aos Festejos 

Farroupilha 2022, especialmente com a VI edição do Acampamento Farroupilha (de 09 a 20 

de setembro), e com a comemoração do cinquentenário de fundação da entidade cultural, 

conforme plano de aplicação apresentado. 

 

Parágrafo Único: A contribuição de que trata o caput deste artigo será concedida 

mediante assinatura de Termo de Fomento e de acordo com a disponibilidade financeira do 

Município. 

 

Art. 2º - As despesas decorrentes da presente Lei correrão à conta da seguinte 

dotação orçamentária do orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura: 

0803.13.392.0118.0014.3350.41 – Apoio a Entidades – Contribuições.......................(43305/5) 

 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

 

GABINETE DO PREFEITO DE SARANDI(RS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilton Debastiani 

Prefeito Municipal 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

 

É praxe do Poder Público Municipal conceder subvenções sociais e/ou 

contribuições às diversas entidades desta cidade, como forma de auxílio na manutenção de 

suas atividades e de incentivo ao fundamental papel que desempenham na sociedade. 

 

O CTG Porteira da Querência, como importante e atuante Centro de Tradições 

Gaúchas, neste meio século de existência sempre procurou estimular o resgate histórico e 

cultural de uma época marcada por ideais de lutas e conquistas do povo gaúcho, o que faz 

emergir, logicamente, a lembrança dos que se foram e o reconhecimento do que fizeram. 

 

O tradionalismo é um movimento que sempre terá o nosso apoio, e é com este 

sentimento que estamos propondo o presente projeto de lei, através do qual pretendemos 

repassar ao CTG uma contribuição no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para ser 

utilizada no pagamento de despesas relacionadas aos Festejos Farroupilha 2022, 

especialmente com a VI edição do Acampamento Farroupilha (de 09 a 20 de setembro), e 

com a comemoração do cinquentenário de fundação da entidade cultural, que vão desde a 

contratação de sonorização e iluminação, locação de palco, e de tenda em lona branca e 

tablado, até a contratação de grupos musicais, aquisição de troféus e pagamento de premiação 

do V Canto da Querência, conforme plano de aplicação apresentado. 

 

Assim, com intuito de apoiar, dentro de nossas possibilidades, a realização deste 

relevante evento cultural, apresentamos o presente projeto de lei à Câmara, e pedimos que 

seja apreciado e aprovado em regime de urgência nos termos do Art. 32 da Lei Orgânica do 

Município. 
 

 

GABINETE DO PREFEITO DE SARANDI(RS), EM 12 DE SETEMBRO DE 2022. 
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Prefeito Municipal 


