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PROJETO DE LEI Nº 149-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com a empresa ICCILA – 
Indústria, Comércio e Construções Ibagé 
Ltda. 

 

Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio objetivando o 
desenvolvimento do Projeto Plantando o Futuro, com a empresa ICCILA – Indústria, 
Comércio e Construções Ibagé Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 88.074.364/0001-67, 
com sede na Rua Júlio de Castilhos, 448, sala 201, Bairro centro - Estrela/RS.  

 

Parágrafo único. O Convênio de que trata esta Lei terá vigência de 12 (doze) 
meses, podendo ser prorrogado por até iguais períodos, mediante Termo Aditivo, até o 
limite de 60 (sessenta) meses. 

 

Art. 2º O Convênio que trata esta Lei será uma parceria entre o Poder 
Executivo – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação e 
Secretaria Municipal da Educação a empresa ICCILA – Indústria, Comércio e 
Construções Ibagé Ltda. com o intuito de desenvolver o Projeto Plantando o Futuro. 

 

Parágrafo único. O Projeto Plantando o Futuro será desenvolvido nas 
dependências dos CEMAIs e nas escolas da Rede Municipal de Ensino, onde os 
alunos realizarão o cultivo e a plantação de hortaliças e verduras que serão 
consumidas por suas famílias. 

 

Art. 3º A parceria a ser formada é válida para as crianças que freqüentam os 
CEMAIs e as escolas da Rede Municipal de Ensino, podendo também ser estendido 
às famílias das mesmas. 

 

Art. 4º O Convênio de que trata esta Lei poderá ser rescindindo a qualquer 
momento por ambas as partes, mediante aviso prévio de 60 (sessenta) dias. 

 

 Art. 5º Demais disposições sobre a presente parceria serão estabelecidas no 
Convênio a ser firmado entre as partes, de acordo com o Processo Administrativo nº 
4159/2014, relativo à questão.  

   

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 
6.023, de 24 de abril de 2013. 

 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  
 

GABINETE DO PREFEITO, em 04 de setembro de 2014. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Visto da Assessoria Jurídica 

_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 04 de setembro de 2014. 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 149-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Vimos, através deste, encaminhar o Projeto de Lei nº 149-

02/2014, que autoriza o Poder Executivo a celebrar Convênio com a empresa ICCILA 
– Indústria, Comércio e Construções Ibagé Ltda. 

O objetivo deste Convênio é dar prosseguimento ao 
Projeto Plantando o Futuro, o qual já estava sendo realizado no ano de 2013, de 
acordo com o disposto na Lei Municipal nº 6.023, de 24 de abril de 2013. Porém 
devido ao sucesso do Projeto o Convênio está sendo ampliado, além de atender os 
CEMAIs o objetivo é atender as escolas da Rede Municipal de Ensino, onde num 
primeiro momento será implantado nas Escolas Professora Ruth Markus Huber, Odilo 
Afonso Thomé e Vinte de Maio. 

A presente proposta tem origem no Processo 
Administrativo nº 4159/2014. O Projeto Plantando o Futuro objetiva a realizarão do 
cultivo e a plantação de hortaliças e verduras que serão consumidas por suas famílias. 

Importante esclarecer que este Convênio não resultará em 
ônus para o Poder Público, uma vez que os gastos com contratação de profissional, 
aquisição de materiais e insumos correrão por conta da empresa. Já o Município 
entrará com o espaço físico necessário para desenvolvimento do Projeto. 

Essa Parceria é de grande importância para as crianças 
que freqüentam os CEMAIs e as escolas da Rede municipal de Ensino, as quais terão 
uma atividade extra e ao mesmo tempo irão produzir hortaliças e verduras que serão 
consumidas por suas famílias. 

O Convênio de que trata esta Lei terá vigência de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o limite de 60 
(sessenta) meses. 

Assim sendo, considerando a importância do presente 
Projeto de Lei, encaminhamos o mesmo para análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


