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CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

PROJETO DE LEINº 08 DE SE' RODE2022.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA DATA

COMEMORATIVA|NO CALENDÁRIO
OFICIAL DO MUNICÍPIO, MISS - MISTER
TIANGUÁ, NO MUNICÍPIO DE TIANGUÁ E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TIANGUÁ- ESTADO DO CEARÁ. LUIZ
MENEZES DE LIMA Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ,

aprovoue eu promulgoa seguinte Lei:

Art. 1º - Fica instituído no Município de Tianguá a data comemorativa no
calendário oficial, “MISS-MISTER TIANGUÁ?”,A ser comemorado anualmente no
primeiro sábado de julho no local escolhido pelo órgão competente.

Parágrafo Único. O dia em alusão “Miss - Mister Tianguá”passa a integrar o
calendário oficial de datas e eventos do Município de Tianguá.

Art. 2º - Esta Lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo, especialmente

quanto à definição, elaboração e organização do evento e outras questões relativas à
matéria.

Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta dej dotações orçamentárias próprias, bem como parcerias público-privadas e suplementadas

| se necessário.
E

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Plenária Vereadora Gláucia Marques da Câmara Municipal de Tianguá, 08 de setembro

de 2022



EN
CÂMARA MUNICIPAL DE TIANGUÁ

STIFICATIVA

O concurso MISS-MISTER TIANGUÁ tem como objetivo eleger a Miss e o

Mister, cuja função é promover o engajamento sociocultural dos munícipes, além de

enaltecer a beleza dos participantes deste concurso, no qual os vencedores representarão
a Cidade de Tianguá em concursos nacionais, regionais e eventos locais.

A formalização do concurso, trará vários beneficios ao Município, pois ambos os
eleitos passarão a representar e divulgar do nome da Cidade em eventos de toda ordem,
estimulando o fomento ao Turismo e a Cultura de Tianguá.

O evento dessa magnitude deve ser apreciado por populares do Município de

Tianguá, construindo, restaurando e preservando os bens culturais locais, fomentando a

participação de jovens nas atividades ofertadas pelo evento.

O concurso MISS-MISTER TIANGUÁ é evento integrante das políticas

públicas de incentivo e divulgação da cultura e identidade locais, elevando a estima, o
carismae a elegância dos munícipes que engrandecem o evento.

——.
esaELIO LUIZ DASi

Vereador do Município de Tianguá (PSDB)


