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PROJETO DE LEI Nº 128-02/2014 
  

 
Revoga a Lei Municipal nº 6.031, de 07 de 
maio de 2013. 
 
 

Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 6.031, de 07 de maio de 2013, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar concessão onerosa de direito real de 
uso de bem imóvel público à Associação dos Jovens Estrelenses - AJES. 

  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 10 de julho de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 10 de julho de 2014. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 128-02/2014 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos, para análise dessa Câmara de 

Vereadores, o Projeto de Lei nº 128-02/2014, que revoga a Lei Municipal nº 6.031 de 
07 de maio de 2013, que autorizou o Poder Executivo Municipal a celebrar concessão 
onerosa de direito real de uso de bem imóvel público à Associação dos Jovens 
Estrelenses - AJES. 

O Poder Executivo Municipal foi autorizado através da Lei 
Municipal nº 6.031, de 07 de maio de 2013, a celebrar concessão de uso de bem 
imóvel público à Associação dos Jovens Estrelenses – AJES. 

A Lei em seu artigo 3º, parágrafo único, dispõe que a 
concessão poderá ser rescindida a qualquer momento pelo Município caso necessite o 
imóvel para outro fim, mediante prévio aviso. 

O prédio objeto da concessão está situado dentro de uma 
área com a superfície de 3.766,74m² de propriedade do Município de Estrela, onde 
além do prédio objeto da concessão consta edificado a Creche Girassol. 

Tendo em vista o recebimento de recursos federais para 
construção de um Posto de Saúde, o Município não irá dar prosseguimento no 
processo de concessão de que trata a lei, objetivando a construção deste Posto de 
Saúde que será de extrema importância para os moradores do Bairro Boa União e 
também bairros vizinhos, que usufruíram de um local próximo e adequado para 
atendimento, quando necessário. 

Existe também o pedido do CPM da Creche Girassol para 
ampliação e cercamento da Creche, processo que já está em andamento junto a 
Secretaria da Educação.  

Tendo em vista os pontos abordados, solicitamos a 
revogação da Lei Municipal 6.031, de 07 de maio de 2013, uma vez que, não existe 
mais interesse na concessão deste imóvel. 

Desta forma, encaminhamos a presente proposta para 
análise dos Senhores Vereadores, aguardando a emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


