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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
 

Encaminho a esta Casa Legisla�va Municipal o presente Projeto de Lei, que visa a inclusão do projeto
Ipanema Solidária, ao Calendário de Eventos do Município de Porto Alegre, com o obje�vo essencial de
fomentar a arrecadação de doações para os moradores da região de Ipanema e de outros bairros da
cidade.

Com o intuito de ajudar os moradores da região de Ipanema, o projeto Ipanema Solidária, nasce como
uma forma de arrecadação de man�mentos e alimentos não perecíveis. Atualmente, o projeto de
arrecadações serve como principal fonte de man�mentos de muitas famílias da região, sendo extrema
importância para a manutenção e existência de alguma qualidade de vida.

Com o advento dos males causados pela pandemia de COVID-19, muitos grupos familiares �veram um
declínio considerável no que tange a fonte de renda dessas famílias, com inúmeros de desempregados e
em situações que necessitam do amparo da sociedade. Eventos de caráter solidário, são uma forma de
realizar este amparo através da própria população, onde todos podem ajudar aqueles que estão mais
necessitados.

O evento deve acontecer no 3º (terceiro) domingo de cada mês, com o intuito de que cada vez mais haja
uma maior par�cipação da população na arrecadação de man�mentos. Caso haja interesse do Município
o mesmo poderá realizar parcerias com ins�tuições privadas para a realização destes eventos.

Nessas condições, evidenciadas as razões de interesse público de que se reveste a inicia�va, solicito a
aprovação desta Proposição pelos nobres pares.

 

 

PROJETO DE LEI

 

Inclui o evento Ipanema Solidária no Anexo II da Lei Nº 10.903, de 31 de maio de 2010 - Calendário
de Eventos de Porto Alegre e Calendário Mensal de A�vidades de Porto Alegre -, e alterações
posteriores a ser realizado no 3º (terceiro) domingo de cada mês.

 

Art. 1º.  Fica incluído o evento Ipanema Solidária, no terceiro domingo de cada mês, no Anexo II da Lei
Nº 10.903, de 31 de maio de 2010, e alterações posteriores conforme o Anexo desta Lei.

Parágrafo único: Caso haja interesse do Município, fica a seu critério a realização de parcerias, em
conjunto a ins�tuições de Direito Privadas e Organizações não Governamentais (ONG).

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por Nadia Rodrigues Silveira Gerhard, Vereadora, em
03/05/2021, às 13:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
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Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0230180 e o código CRC 2185E729.

Referência: Processo nº 025.00049/2021-81 SEI nº 0230180

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

