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PROJETO DE LEI Nº 099-02/2014 
  

Concede auxílio financeiro, no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), à Sociedade 
Evangélica Educacional de Estrela. 

 
 Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro, no valor de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à Sociedade Evangélica Educacional de Estrela, 
inscrita no CNPJ sob nº 89.776.264/0001-45, com sede na Rua Nilo Peçanha, 104 – 
Bairro Oriental, neste Município de Estrela/RS, entidade mantenedora do Colégio 
Marthin Luther. 
 

Art. 2º O auxílio de que trata o artigo 1º será repassado em parcela única e 
servirá para a realização do “VIII Festival Internacional de Voleibol Cidade de Estrela”. 
 

Art. 3º A entidade beneficiada deverá encaminhar prestação de contas do 
auxílio ora concedido, ao Poder Executivo, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, 
contados da data de seu recebimento. 
 

Art. 4º As despesas decorrentes desta Lei serão atendidas pela seguinte 
dotação orçamentária: 
Orgao .......: 06  SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER 
Unidade .....:  01  SECRETARIA MUN ESPORTE LAZER 
27.813.0006.2032      MANUTENÇÃO DA SEC. ESPORTE LAZER 
3.3.3.5.0.4100000000 CONTRIBUICOES                                                                             6005 

 
Art. 5º Demais disposições sobre o presente auxílio serão estabelecidas no 

Convênio a ser firmado entre as partes, de acordo com o Processo Administrativo nº 
2585/2014, relativo à questão. 
 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 23 de maio de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 23 de maio de 2014. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 099-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Câmara de Vereadores para encaminhar 

o Projeto de Lei nº 099-02/2014, que autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio 
financeiro, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), à Sociedade Evangélica 
Educacional de Estrela, entidade mantenedora do Colégio Marthin Luther. 

A presente proposta visa conceder um auxílio financeiro no 
valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à Sociedade Evangélica Educacional de Estrela, 
destinados para realização do VIII Festival Internacional de Voleibol Cidade de Estrela que 
ocorrerá entre os dias 18 e 22 de maio de 2014. 

O evento que está na 8º edição contará com a participação 
de times do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, da 
Argentina e Uruguai. 

O trabalho que o Colégio Martin Luther, com apoio do 
Município desde 2009, realiza na área esportiva, mais especificadamente no voleibol, é 
uma referência em formação de atletas no cenário nacional desta modalidade. 

Dentro deste trabalho, a promoção de eventos no vôlei de 
rendimento e participação fizeram do nosso município conhecido em todo o país e até 
mesmo no exterior. O maior exemplo disso é o nosso Festival Internacional de Voleibol 
Cidade de Estrela, que está na sua 8º edição e conta com participação de equipes que 
abrangem o Mercosul. 

Considerando neste contexto o trabalho de iniciação 
esportiva e social que é realizado em parceria com o Município, o evento, além de 
proporcionar que alguns dos talentos esportivos descobertos em Estrela disputem a 
competição, também serve de motivação para que todas as 350 (trezentas e cinquenta) 
crianças abrangidas pelo projeto vislumbrem a possibilidade de integrarem as equipes de 
rendimento e seguirem na prática esportiva. 

O valor a ser repassado para Sociedade Evangélica 
Educacional de Estrela servirá para cobrir parte das despesas com alimentação dos 
participantes do VIII Festival Internacional de Voleibol Cidade de Estrela. 

Encaminhamos em anexo, o Plano de Aplicação referente a 
presente proposta. 

Assim sendo, considerando a importância do apoio ao 
esporte no âmbito municipal e também a divulgação do Município, encaminhamos o 
mesmo para Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


