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PROJETO DE LEI Nº 064-03/2015 
  

Concede auxílio financeiro, no valor de R$ 
30.000,00 (trinta mil reais), à Associação 
Vale do Taquari de Esportes. 

 
 Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio financeiro, no valor de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à Associação Vale do Taquari de Esportes, inscrita no 
CNPJ sob nº 09.228.752/0001-89, com sede na Rua Arnaldo Balvê, nº 270, Bairro 
Oriental, neste Município de Estrela/RS. 
 

Art. 2º A presente subvenção será repassada em parcela única, podendo o 
valor ser utilizado: 
I- despesas de viagem; 
II- despesas federativas; 
III- despesas com materiais esportivos; 
IV- despesas com materiais de divulgação; 
V- despesas médicas e fisioterápicas. 
 

Art. 3º A entidade beneficiada deverá encaminhar prestação de contas do 
auxílio ora concedido, ao Poder Executivo, até 31 de dezembro de 2015, data do 
encerramento da temporada 2015. 
 

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 
1119/2015, relativo à questão. 
 
 Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 27 de abril de 2015. 

 
 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 27 de abril de 2015. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 064-03/2015 
 

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

o Projeto de Lei nº 064-03/2015, que autoriza o Poder Executivo a conceder um auxílio 
financeiro, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à Associação Vale do Taquari de 
Esportes. 

Neste ano, o trabalho desenvolvido pela Associação Vale do 
Taquari de Esportes completa 15 anos. Desde lá, iniciou um processo de renovação na 
maneira como apoiava e promovia o esporte no município, mais especificadamente o 
voleibol. Contratando profissionais especialistas, reformulando a política de bolsas de 
estudo, revitalizando sua estrutura (pensionato, cozinha, ginásio...), a entidade viu em 
Estrela um potencial ainda não explorado na prática desta modalidade. 

De lá para cá, a promoção de eventos no vôlei de rendimento 
e participação, títulos expressivos, atletas e técnicos convocados para seleções estaduais 
e nacionais, fizeram do nosso município conhecido em todo o país e até mesmo no 
exterior, reconhecendo que aqui é um dos pólos do voleibol do sul do país e, por que não, 
a capital do voleibol no estado. 

As ações relacionadas ao esporte têm apresentado maior 
resultado nos aspectos ligados à socialização, em especial no que se refere à criação de 
novos modelos para a prevenção e tratamento dos danos às crianças e adolescentes, 
causados por problemas sócio-econômicos.  

Dentro desta perspectiva, a Prefeitura de Estrela, por 
intermédio da SMEL - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e a Associação Vale do 
Taquari de Esportes vêm desenvolvendo com muito sucesso o projeto esportivo/social 
“Criança Esporte Clube”. Este projeto já atende cerca de 250 crianças da Rede Pública de 
Ensino, oferecendo atividades direcionadas ao voleibol no turno inverso ao escolar. 

O auxílio proposto irá auxiliar a Associação Vale do Taquari 
de Esportes a dar prosseguimento no  “Projeto Esportivo – Estrela: Capital do Vôlei”, com 
o objetivo de representar o Município de Estrela em competições estaduais, nacionais e 
internacionais, onde são treinados 80 atletas para as equipes de competição. 

O repasse visa cobrir despesas de viagem, despesas 
federativas, despesas com materiais esportivos, despesas com matérias de divulgação e 
despesas médicas e fisioterápicas. 

Encaminhamos em anexo, o Plano de Aplicação. 
Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 

análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Valmor José Griebeler 
Vice-Prefeito em Exercício 

Ex.mo Sr. 
Ernani Luís de Castro 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


