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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Declara
de
utilidade
pública
o
Centro
de
Tradições
Gaúchas
Raízes
do Sul.

 

 

Art. 1º Fica declarada de u�lidade pública o CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS RAÍZES DO SUL, com sede e
foro nesta Capital, com base na Lei nº 2.926, de 12 de julho de 1966, e alterações posteriores.

 

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

 

 

 

 

 

 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

 

 

O Centro de Tradições Gaúchas Raízes do Sul, CNPJ n.º 94.053.956/0001-03, Atas registradas no Cartório de
Registros Especiais sob n.º 9988. En�dade Tradicionalista com 36 anos de fundação, de cunho tradicionalista, cultural,
assistencial, educacional, espor�va e comunitária, sem fins lucra�vos, cujo lema é “O CTG Raízes do Sul traz na alma
gauderia as coisas da pampa”. Fundado em 20/06/1986 Matrícula MTG/RS 1459 – Patroa (Presidente): Luiza Terezinha
Bombana”.

O bairro onde o CTG está inserido tem um dos índices de qualidade de vida mais baixos da cidade (IDH) e
preocupado com isso o CTG realiza muitas a�vidades em prol da comunidade sempre cumprindo com os obje�vos da Carta
de Princípios do MTG, visando a inserção de crianças, jovens e adultos no tradicionalismo, a fim de dar uma oportunidade a
estas pessoas, de buscar na tradição e na cultura riograndense uma válvula de escape para sua já tão sofrida vivência.

De acordo com a "Carta de Princípios" atualmente em vigor foi aprovada no VIII Congresso Tradicionalista,
levado a efeito no período de 20 a 23 de julho de 1961, no CTG "O Fogão Gaúcho" em Taquara, e fixa os seguintes obje�vos
do Movimento Tradicionalista Gaúcho:

Art. I - Auxiliar o Estado na solução dos seus problemas fundamentais e na conquista do bem cole�vo.

Art. XXII - Procurar penetrar e atuar nas ins�tuições públicas e privadas, principalmente nos colégios e no
seio do povo, buscando conquistar para o Movimento Tradicionalista Gaúcho a boa vontade e a par�cipação dos
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representantes de todas as classes e profissões dignas. Destacamos:
 

– Em 22/09/17 apresentações do Grupo de Danças e Chula no Acampamento Farroupilha.

– Em 14/11/17 Oficina de Truco.

– Em 14/03/18 Projeto arrecadação de agasalhos, brinquedos e alimentos.

– Em 28/04/18 Fes�val Francisco Jaques de Ma�os.

– Em 15/09/18 apresentação invernada no Acampamento Farroupilha.

– Festa de Natal para as crianças da comunidade com distribuição de doces, guloseimas, bebidas, brincadeiras. Evento
promovido pela Gestão de Prendas e Peões.

– Em 03/09/18 apresentação do 5º Palco SESC Na�vista na Estação Mercado do Trensurb.

– Festa de Páscoa para as crianças das Invernadas Ar�s�cas Micuim e Mirim.

– Escolinha da Cultura Gaúcha para Creches da Região Leste.

– Baile da Terceira Idade aos sábados.

– Em 08/03/19 homenagem alusivo ao Dia Internacional das Mulheres.

 – Em 06/10/2019 par�cipação no 4º Fes�val Pioneiro da Tradição Porto Alegre com Grupo de Danças Juvenil.

- Em 17/12/19 arrecadação de alimentos que foi levado no Parque da Harmonia na cavalgada do bem.

- Em 25/01/20 par�cipação do Programa Balanço Geral da Rede Record.

– Em 18/04/20 fazendo quen�nhas para a comunidade carente.

– Em 25/04/20 doação 350 quen�nhas para a comunidade carente.

– Em 03/05/2020 doação de 300 quen�nhas pra a comunidade carente.

– Em 09/05/20 campanha Ciranda do Agasalho.

– Em 27/05/20 campanha arrecadação de roupas para doar.

– Em 30/07/20 campanha arrecadação doações para Dia das Crianças Solidário.

– Em 11/07/20 distribuição de mais de 1.600 peças de agasalhos entre roupas, calçados e cobertores para as
comunidades da Bom Jesus e durante a enchente junto à Ilha dos Marinheiros.

– Em 20/07/20 – Confecção de 400 marmitas para doação.

– Em 21/07/21 feito durante o ano ainda em pandemia o PAGUE E LEVE evento que �nha por finalidade arrecadar fundos
para a manutenção do Galpão e junto ao PAGUE E LEVE as pessoas poderiam par�cipar do PAGUE E DOE, onde quem não
queria ir re�rar o almoço, poderia comprar e doar para a Escola, e assim foi feito, foi entregue 37 almoços mais a quan�a
de R$ 200,00 arrecadado.

– Em 20/12/21 campanha do agasalho que foi doado a Escola Nossa Senhora de Fá�ma no Bairro Mario Quintana.

– Em 22/09/21 apresentação para os idosos realizada no CEA (Centro de Educação Ambiental da Vila Pinto).

– Em 12/10/21 festa Dia das Crianças.

– Em 22/12/21 festa de Natal para as crianças e adolescentes até 14 anos da Escola do Bairro Bom Jesus SASE onde foi
servido um almoço fes�vo e após a chegado do Papai Noel com distribuição de brinquedos e material escolar.

– Em 05/12/2021 o CTG Raízes do Sul, esteve presente na Associação Centro Comunitário COINMA, com a apresentação
de Danças Gaúchas com nossos Dançarinos.

– Em 11/02/22 curso corte e costura em parceria com ASMOBRAS no Bairro Bom Jesus.

– Em 16/03/22 Vereador Moisés Barboza pedindo na Câmara Vereadores POA ajuda para o Raízes do Sul.

– Em 19/03/22 oficina de Fuxico.

– Em 21/03/22 curso para Cuidador de Idosos em parceria com a AMOJALE, 21 dias de curso.

– Em 21/03/22 curso de corte e costura com especial foco no corte pelo Oficineiro Daniel em parceria com ASMOBRAS.

– Em 01/04/22 oficina gratuita das danças gaúchas de salão para crianças e adolescentes todas as sextas-feiras às 19:30 h.

– Em 30/04/22 palestra sobre Centenário de Lilian Argen�na o Universo do Folclore no CTG Raízes do Sul – 15 h
palestrante Cesar Tomazzini.

 

O CTG Raízes do Sul realiza através de suas diferentes invernadas (departamentos) a�vidades tais como:
invernadas de danças, com oficinas para en�dades da região, curso de danças de salão, oficinas de vaca parada e chula,
buscando inserir na sociedade os princípios elencados em sua Carta de Princípios tais como no Ar�go IX - Lutar pelos
direitos humanos de Liberdade, Igualdade e Humanidade. A interação com as escolas da comunidade e creches são
também um exemplo disso.

Nestes 36 anos de história e envolvimento social, o CTG Raízes do Sul par�cipou de inúmeros fes�vais e
rodeios em diversas cidades do nosso Estado, sempre levando a cultura gaúcha. Salientamos seus maiores prêmios:

Ressaltamos que, desde sua fundação, o CTG Raízes do Sul não deixou de atender aos seus obje�vos e de
somar esforços para con�nuar mul�plicando o conhecimento não só para os cidadãos de Porto Alegre, mas também para
os cidadãos de outros locais.
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Sendo assim, pelo meritório serviço prestado, rogo aos meus pares que votem favoravelmente ao presente
Projeto de Lei.

Porto Alegre, 08 de abril de 2022

 

 

 

VEREADOR MOISÉS BARBOZA

Documento assinado eletronicamente por Moisés da Silva Barboza, Vereador, em 08/04/2022, às 11:05, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da 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 0365384 e o código CRC 6938BD0D.

Referência: Processo nº 036.00046/2022-17 SEI nº 0365384
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