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                                         MENSAGEM Nº 9/ 2019.                                                 

 Cabo Frio 12 de fevereiro de 2019. 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE, 

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES VEREADORES, 
 

Utilizo-me da presente Mensagem, com a finalidade de submeter a essa Egrégia Casa 

Legislativa, o Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a ceder pessoal à entidade 

Projeto Comunitário Charles Terra, para os fins de assistência à crianças e 

adolescentes”. 

 

A medida ora proposta tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a ceder 

pessoal à entidade denominada Projeto Comunitário Charles Terra, visando o atendimento à 

crianças e adolescentes. 

 

 O Projeto Comunitário Charles Terra, é uma instituição filantrópica sem fins 

lucrativos que iniciou suas atividades em 1995, com o intuito de atender a crianças e 

adolescentes que se encontram em uma realidade social difícil, convivendo diariamente com 

diversos problemas, como por exemplo, a violência familiar, aumento acentuado do tráfico de 

drogas, falta de vagas em creche, entre outros. 

 

Embasado nesta problemática, o projeto foi desenvolvido para melhorar a qualidade 

de vida das famílias de baixa renda do bairro Jardim Esperança e adjacentes, oferecendo um 

serviço de Creche em tempo integral, de segunda a sexta, cuidando de crianças e adolescentes 

enquanto não estão na escola, por meio de atividades culturais, artísticas e educacionais, 

promovendo o desenvolvimento pessoal e social. 

 

Ressalta-se que o projeto é de fundamental importância para as mães e pais que, para 

buscar o sustento da família, dependem de um lugar seguro de e de qualidade para deixar seus 

filhos e filhas.  

 

Ocorre que, para dar continuidade e melhor empenhar suas atividades, o Projeto 

Comunitário Charles Terra necessita do auxílio do Poder Executivo, através da cessão de 

profissionais para desempenharem suas funções na referida entidade. 

 

Destaca-se que sem a cooperação do Poder Executivo, a manutenção das atividades 

do projeto fica gravemente comprometida, deixando desamparadas, todas essas crianças e 

jovens que necessitam deste auxilio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA DA CIDADE DE CABO FRIO 
Região dos Lagos - Estado do Rio de Janeiro 
 

GABINETE DO PREFEITO 



 

 

 

Estas, Senhor Presidente e Senhores Vereadores, são as razões que fundamentam a 

apresentação do Projeto de Lei em tela, para o qual, utilizando-me da prerrogativa conferida 

pelo art. 42 da Lei Orgânica Municipal, solicito seja apreciado em regime de urgência.  

 

Renovo nesta oportunidade minhas expressões de elevada consideração e apreço. 

 

 

 
 

ADRIANO GUILHERME DE TEVES MORENO 

Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

Ao 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador Luís Geraldo Simas de Azevedo 

Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio  

Cabo Frio – RJ. 


