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 LEI Nº 6.654 /2016 

 

“Reconhece entidade como utilidade pública municipal e dá outras 

providências.” 

 

  A CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO APROVA:  

 

Art. 1º -  Fica reconhecida como de Utilidade Pública Municipal, a entidade 

INSTITUTO RESGATE, portador do CNPJ nº. 22.902.874/0001-77com 

sede nesta cidade à (Fazenda são Tomaz KM 5- Entrada velha Rio Verde / 

Jataí Próximo a Fesurv), é uma entidade sem fins lucrativos 

 

Art. 2º - Revogada as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de 

publicação. 

 

 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE-GO, aos 

13 dias do mês de dezembro de 2016. 

      

 

    Iran Mendonça Cabral 

                           Presidente                

                                   Iturival Nascimento Júnior 

                                                                               1º Secretário 
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J U S T I F I C A T I V A 

 

 

 

 

O instituto RESGATE é uma entidade filantrópica que tem como objetivo 

resgatar vidas que se encontram em estado de risco social, físico e psicológico. 

Assumimos o trabalho de recuperação e reinserção social, seja por substância 

psicotrópica ou qualquer desvio de conduta social.  

A reinserção assume o caráter de reconstrução de perdas, tendo como objetivo 

a capacitação pessoal através de aprendizado com atividades presenciais de 

suinocultura, bovinocultura, horticultura, granja de frangos, piscicultura, laborterapia, 

cursos técnicos de formação profissional treinamento de empregabilidade, realização 

de curso teórico / prático, para capacitação dos alunos afim de promover 

empoeiramento da empregabilidade associadas as habilidades sociais  com 

certificação, indústria de processamento de produtos de gênero alimentício entre 

outros, para exercer em plenitude o seu direito à cidadania. O exercício da mesma 

para o aluno em recuperação significa o estabelecimento ou resgate de uma rede 

social inexistente ou comprometida pelo período de abuso da droga. A sua reinserção 

social torna-se o grande desafio para o profissional que se dedica à área de 

dependência química, assim como as técnicas de prevenção à recaída representaram 

nos últimos anos grandes avanços no tratamento do aluno. Vale ressaltar a 

importância desta jornada, proporcionando ao aluno um novo projeto de vida. 

 

 




