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PROJETO DE LEI Nº 236-01/2013 
  

Concede uma subvenção social, no valor de 
R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), à 
Sociedade Evangélica Educacional de 
Estrela. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder uma subvenção social, no valor 

de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), à Sociedade Evangélica Educacional de 
Estrela, inscrita no CNPJ sob nº 88.776.264/0001-45, com sede na Rua Nilo Peçanha, 
nº 104, Bairro Oriental, Estrela/RS. 
 
 Art. 2º A presente subvenção tem a finalidade de viabilizar o custeio despesas 
e manutenção com o Projeto “Menina Moça”, com o objetivo de buscar atividades de 
complementação do ensino formal para meninas adolescentes de 10 a 18 anos de 
idade.  

 
Art. 3º  A entidade beneficiada obriga-se a prestar contas, da utilização do 

auxílio financeiro, mediante documentos que comprovem a correta aplicação da 
parcela recebida. 

 

 Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 
dotação orçamentária:  
Orgao .......: 02  GABINETE DO PREFEITO 
Unidade .....:  02  FUNDO MUN CRIANCA ADOLESC 
08.243.0002.2010      MANUTENÇÃO FUNDO CRIANÇA ADOLESCENTE 
3.3.3.5.0.4300000000 SUBVENCOES SOCIAIS                                                                   2031 
 

Art. 5º Demais disposições sobre a presente subvenção serão estabelecidas no 
Convênio a ser firmado entre as partes, atendendo às determinações da legislação 
pertinente, bem como ao constante no Processo Administrativo nº 6072/2013, relativo 
à questão. 
 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO , em 13 de novembro de 2013. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela  

 
 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 13 de novembro de 2013. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 236-01/2013 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a vossa 

apreciação o Projeto de Lei nº 236-01/2013, que autoriza o Poder Executivo a 
conceder uma subvenção social, no valor de R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos 
reais), à Sociedade Evangélica Educacional de Estrela. 

O presente auxílio financeiro é oriundo do Processo 
Administrativo nº 6072/2013, tendo por finalidade de contribuir para que adolescentes 
menos privilegiadas conquistem seu espaço e exerçam plenamente a cidadania. 

O Projeto Social Menina Moça foi criado no ano de 2002 e 
está em atividade até a presente data. As despesas de manutenção do projeto são 
custeadas pela Entidade e com eventuais auxílios recebidos, tais como: professores, 
materiais para desenvolverem suas habilidades manuais, materiais de limpeza e 
higiene, lanches, máquinas e equipamentos, assistência técnica, entre outros. 

O Projeto oportuniza um aprendizado para as 
adolescentes na complementação de educação escolar, no turno inverso, como 
também há aprendizagem de técnicas para desenvolver habilidades manuais, e 
desenvolvimento de atitudes pessoais. Oportuniza um complemento as atividades 
escolares, aulas com instrumentos musicais, acesso ao laboratório de informática, 
participação nas escolinhas de voleibol e desenvolvimento de atividades manuais. 

Atualmente o projeto atende 22 meninas provenientes dos 
bairros adjacentes ao Colégio, sob orientação de professor. Constitui-se de um grupo, 
formado por meninas adolescentes de 10 a 18 anos de idade, carentes 
financeiramente, e que se encontram em situação de risco, vulnerabilidade social. 

É importante ressaltar que a subvenção, razão do 
presente Projeto, foi aprovada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, recursos esses oriundos do Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente, conforme Resolução n° 12/2013, de 08 d e outubro de 2013, em anexo. 

Assim sendo, analisando a importância do presente 
Projeto de Lei, encaminhamos o mesmo para análise. 

 
Atenciosamente, 
 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Ex.mo Senhor 
José Itamar Alves 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


