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PROJETO DE LEI Nº 107-04/2016 
  

Revoga a Lei Municipal nº 4.116, de 17 de 
novembro de 2005. 
 

Art. 1º Fica revogada a Lei Municipal nº 4.116, de 17 de novembro de 2005, 
que define como Monumento Natural, a Cascata da Santa Rita, declara de interesse 
público o imóvel registrado sob o nº 28.391 e dá  providências. 

  
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 20 de dezembro de 2016. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
Henrique Azambuja Lagemann 

Secretário da Administração e Rec. Humanos 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 20 de dezembro de 2016. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 107-04/2016 

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

Vereadores, o Projeto de Lei nº 107-04/2016, que revoga a Lei Municipal nº 4.116, de 
17 de novembro de 2016, que define como Monumento Natural, a Cascata da Santa 
Rita, declara de interesse público o imóvel registrado sob o nº 28.391 e dá  
providências. 

A lei que cria o Monumento Natural Cascata Santa 
Rita(MNCSR) é de 2005, mas poucas ações preservacionistas foram executadas no 
local desde sua criação, principalmente pela falta de um plano de manejo, cujo 
planejamento auxilia e rege as tomadas de decisão em relação a essas ações em uma 
UC. 

Antes da criação desta UC, e mesmo após a sua criação, 
a população vem utilizando a área no entorno da cascata de uma maneira desregrada. 
Acima da cascata existia um bar em uma ilha do arroio Estrela, este utilizado para o 
comércio de bebidas e lanches para as pessoas que utilizavam a área como camping 
ou simplesmente para fazer um churrasco. Pouco antes da criação do MNCSR, este 
bar foi desativado, mas a estrutura física continua presente na ilha, comprometendo a 
recuperação do local. Mesmo após a desativação do bar e da criação do MNCSR, a 
comunidade continua utilizando o local de maneira não sustentável, deixando lixo 
próximo às churrasqueiras, em trilhas em meio à vegetação e até dentro do próprio 
arroio. 

Na margem esquerda do arroio Estrela, em área de 
expansão do MNCSR, há a presença de bovinos e equinos até a beira do mesmo. 
Neste local a vegetação é praticamente constituída de herbáceas, com algumas 
poucas árvores isoladas e capões de mata. Além de não permitir o pleno 
desenvolvimento da vegetação arbórea e arbustiva no entorno do arroio, estes 
animais estão causando pequenos processos erosivos, principalmente nos locais 
utilizados como bebedouro. 

Em vários pontos da UC, observa-se a presença de 
espécies de plantas exóticas invasoras, que ocasionam a perda da biodiversidade e 
descaracterizam fisionomicamente a vegetação original. Entre estas se destaca a uva-
japonesa (Hoveniadulcis). Para melhor controle das mesmas, será implantado um 
projeto de manejo das espécies arbóreas exóticas invasoras. 

Assim, a presente proposta deve-se ao parecer técnico 
n°111/2014 (em anexo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) que não 
aceitou a área como unidade de conservação por não ter sido atendido os requisitos 
impostos pela SEMA, por isso será pedido a baixa na SEMA do processo de avaliação 
do Monumento Natural Cascata Santa Rita. 

Por conseguinte, o Município pretende explorar o espaço 
público no local através de ampla concorrência pública, para que possa ser explorado 
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o lazer familiar, exploração de potencial hidrelétrico e criação do parque temático pelo 
licitante vencedor que deverá repassar percentual da arrecadação do imposto de 
renda para o Fundo Municipal da Cultura e o valor de 3 (três) salários mínimos, 
mensalmente, para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. 

Assim sendo, encaminhamos a presente proposta para 
análise dos Senhores Vereadores, aguardando a emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

Ex.mo Senhor 
Adriano Scheeren 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


