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PROJETO DE LEI Nº 071-03/2015 
  

Autoriza a prorrogar a contratação 
emergencial e temporária de estagiários e 
servidores para atuarem no Projeto 
Navegar, autorizadas pela Lei Municipal nº 
6.225, de 27 de dezembro de 2013. 

 
 Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a prorrogar, pelo período de 12 (doze) 
meses, a contratação de estagiários e servidores, acadêmicos em Educação Física, 
para atuação no Projeto Navegar, conforme autorização constante na Lei Municipal nº 
6.225, de 27 de dezembro de 2013. 
 

Art. 2º A contratação descrita no art. 1º seguirá o estabelecido na Lei Municipal 
nº 6.225, de 27 de dezembro de 2013. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 06 de maio de 2015. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_______________________ 
 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 06 de maio de 2015. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 071-03/2015 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 

Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 
071-03/2015, que autoriza a prorrogar a contratação emergencial e temporária de 
estagiários e servidores para atuarem no Projeto Navegar, autorizadas pela Lei 
Municipal nº 6.225, de 27 de dezembro de 2013. 

O presente Projeto de Lei visa autorizar a prorrogação da 
contratação de estagiários e servidores, pelo período de 12 (doze) meses, para 
atuarem no Projeto Navegar. 

O Projeto Navegar tem caráter sócio-educativo e é dirigido 
ao público-alvo infanto-juvenil da rede pública de ensino, como via complementar de 
formação de cidadãos integrados com atividades esportivas, o que permite, também, 
perfeita conscientização da necessidade de proteção e integração com o meio-
ambiente. 

O Projeto Navegar já atendeu mais de 800 crianças e a 
cada nova etapa estamos abrangendo um número ainda maior e com isso 
estimulando a prática dos esportes náuticos em nosso Município. 

Como as causas do problema o projeto pretende 
solucionar ou equacionar, pode-se citar a falta de atividade física/esportiva dentro da 
escola e comunidade, sendo que com este Projeto estaremos ocupando o tempo 
ocioso desses jovens no turno oposto ao da escola. 

Destacamos que hoje, já temos comprovado através de 
relatos de professores da rede pública de ensino, que os jovens atendidos pelo Projeto 
têm uma melhora surpreendente quanto ao comportamento e rendimento escolar, 
desenvolvem o espírito de equipe e liderança, o raciocínio rápido e a tomada de 
decisão imediata, fomentando a formação de uma nova consciência náutica 
influenciando positivamente na formação do jovem.  

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
aguardamos análise e emissão de Parecer. 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

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


