
 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 024/2022 
 
 

“Autoriza o Poder Executivo a realizar Parceria 
Voluntária com Organização da Sociedade Civil no 
exercício de 2022 e dá outras providências”. 

 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON, Prefeito Municipal de Ipê/RS, 
usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, encaminho à 
Câmara de Vereadores, para apreciação e posterior votação o seguinte Projeto de Lei:  

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar Parceria Voluntária, através de Termo de 
Fomento, com a Organização da Sociedade Civil abaixo relacionada, até o limite do respectivo 
valor máximo expresso, observados os ditames da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 
2014 e o Decreto Municipal nº 1.202, de 28 de fevereiro de 2018: 

I – Centro de Tradições Gaúchas Tronco do Ipê - CNPJ: 90.544.586/0001-48, R$ 30.000,00 
(trinta mil reais); 

Art. 2º Incube a entidade beneficiaria CTG - Centro de Tradições Gaúchas Tronco do Ipê, a 
promover atividades tradicionais gaúchas consistente a obrigação de: 

I. Desenvolver e estimular a prática do tradicionalismo gaúcho e cultural, no âmbito do 
Município; 

II. Divulgar o Município de Ipê, visando o desenvolvimento socioeconômico do município; 

Art. 3º A entidade conveniada deverá, sempre que solicitada, colocar à disposição do 
Município, sem ônus a sede da entidade para realização de eventos artísticos, culturais, 
educacionais, sociais e outros de interesse público do município.  

Art. 4º A despesa decorrente desta Lei será atendida à conta de dotação orçamentária própria 
prevista no Orçamento Corrente. 

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 05 de maio 
de 2022. 

 
 
 
 
 
 

CASSIANO DE ZORZI CAON 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 



 
 

 

PROJETO DE LEI Nº 024/2022 – EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
Senhora Presidente, Senhores Vereadores: 

Com o presente estamos submetendo à apreciação desta 
Egrégia Câmara de Vereadores, o Projeto de Lei nº 024/2022 que “autoriza o Poder 
Executivo a realizar Parceria Voluntária com Organização da Sociedade Civil no 
exercício de 2022 e dá outras providências”. 

O Poder Público Municipal, realiza Parcerias Voluntárias 
com organizações da sociedade civil, mediante a apresentação e aprovação de 
projetos, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 
1.202/2018, mediante contrapartidas prestadas à população, que caracterizam o 
interesse público. 

Nesse sentido, Centro de Tradições Gaúchas Tronco do 
Ipê, fundado em 11 de julho de 1989, realiza a cada dois anos o Rodeio Nacional de 
Ipê, que recebe delegações de vários municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 
inclusive de Santa Catarina, com público aproximado de cinco mil pessoas, a festa 
atrai os peões que competem no evento, vários turistas e a população local para 
assistir as diversas atividades, e, ainda, muitos patrocinadores, expositores de 
produtos gauchescos, radialistas, sites e mídias sociais para dar cobertura ao evento. 

Cabe ressaltar que a entidade realiza eventos durante o 
ano através dos Campeonatos de Laço, assim mantendo a tradição cultural, por 
conseguinte o crescimento da participação da população nos rodeios e os eventos 
que lá ocorrem. 

Os turistas que chegam no município para prestigiar o 
evento, trazem familiares e amigos, já que a festividade é reconhecida por 
proporcionar ambiente seguro e familiar. Consequentemente um dos principais 
eventos de divulgação do município, haja vista que, foi reconhecido entidade de 
“utilidade pública” através do DECRETO Nº 53, DE 20/08/1990. 

A parceria tem como finalidade a viabilização da 
construção com a ampliação da cobertura da arquibancada e mangueira, no Parque 
de Eventos do CTG, proporcionando que a população Ipeense, os turistas possam ter 
mais conforto, incentivando diretamente na participação das atividades 
culturais, divulgando o município de Ipê, no âmbito regional e estadual, e 
consequentemente, trazendo renda através do turismo.  

Ante o exposto, ao apresentar este Projeto de Lei à 
apreciação desta Egrégia Casa Legislativa, renovamos nossos votos de protesto e 
elevada consideração e apreço. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Ipê/RS, em 05 de maio 
de 2022. 

 
CASSIANO DE ZORZI CAON 

PREFEITO MUNICIPAL 



 
 

 

Excelentíssima Senhorita 
FABIANA DE FÁTIMA CEMIN 
Digníssima Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Ipê/RS 
 


