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PROJETO DE LEI Nº 021-03/2019 

 
Autoriza o Poder Executivo a promover 
concessão de direito real de uso de bem 
imóvel a União Sul Brasileira da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia. 

 
Art. 1º Autoriza o Poder Executivo a promover concessão de direito real de uso 

de uma área com 135,75 m², especificamente sobre o banheiro público situado nos 
fundos do Parque Princesa do Vale, cujo imóvel está matriculado sob nº 20.123, 
localizado na Rua Júlio de Castilhos, Bairro Cristo Rei, a União Sul Brasileira da Igreja 
Adventista do Sétimo Dia, CNPJ n.º 79.080.602/0001-56, com sede na Rua Senador 
Lauro Müller, nº 666, Bairro Oriental, Estrela/RS. 

 
Parágrafo único. O imóvel será utilizado para realização do Projeto “CLUBE 

DE DESBRAVADORES ESTRELA DO VALE”, sendo vedado o desvio de finalidade, 
sob pena de rescisão do termo de concessão. 

 
Art. 2º A concessão de que trata esta Lei terá vigência de 10 (dez) anos, 

contados da celebração do termo que firmarem as partes, passível de prorrogação por 
até igual período. 

 
Art. 3º A concessionária assumirá o ônus de manter e conservar a área verde 

do Parque Municipal Princesa do Vale. 
 
Art. 4º Revoga-se a Lei n° 3.915, de 21 de outubro de 2.004, que autoriza o 

Poder Executivo a promover concessão onerosa de direito real de uso de bem imóvel 
ao Grupo Escoteiro Rudolfo Maria Rath. 

 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 13 de março de 2019. 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

 
         Jônatas dos Santos 

Secretário da Adm. e Recursos Humanos 

  
 

Visto da Assessoria Jurídica 

 
_______________________ 

 
Data:  _____/_____/20_____ 
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Estrela, 13 de março de 2019. 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 021-03/2019 

 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o Projeto 

de Lei nº 021-03/2019, que autoriza o Poder Executivo a promover concessão de direito real 
de uso de bem imóvel a União Sul Brasileira da Igreja Adventista do Sétimo Dia. 

O presente projeto de lei tem por objetivo promover a concessão 
de uso do imóvel construído junto ao Parque Princesa do Vale, o qual em anos passados foi 
utilizado pelo Grupo Escoteiro Rudolfo Maria Rath e agora surge a oportunidade de ser 
utilizado pelo Clube de Desbravadores Estrela do Vale. 

O Clube de Desbravadores Estrela do Vale foi criado em 1º de 
maio de 2012, é um clube social composto de meninos e meninas com idades entre 10 e 15 
anos, de diferentes classes sociais, cor ou religião. Tem como principal tradição a amizade, a 
alegria e o aprendizado, estimulado pela cooperação mútua entre os participantes e vibram 
com atividades ao ar livre. Gostam de acampamentos, caminhadas, escaladas e explorações 
nas matas. Sabem cozinhar com diferentes tipos de fogueiras. Demonstram habilidade com a 
disciplina através de ordem unida, e têm a criatividade despertada pelas artes manuais. 
Realizam também campanhas contra o uso e abuso de fumo, álcool e drogas. 

O Clube de Desbravadores Estrela do Vale desenvolve 
atividades educativas e musicais, de forma a proporcionar horas de aprendizado, trabalhos 
voluntários, contato com a natureza, além de cuidados com o corpo e a mente com crianças e 
adolescentes em risco de vulnerabilidade social; Proporciona aos desbravadores cultura, lazer 
e aprendizado através de atividades criativas e de música durante o ano; Proporciona meios e 
condições para crianças e adolescentes se sentirem valorizados e úteis, em meio ao conjunto 
de atividades a serem construídas e realizadas; Promove a socialização, integração e 
cooperação entre colegas, famílias e com a comunidade em geral; Orienta as crianças e 
adolescentes sobre os cuidados com o corpo e a mente, onde oportuniza a eles um 
conhecimento de si próprios; Desenvolve sentimento de cidadania, civismo e a autoestima a 
partir de atividades práticas desenvolvidas no projeto; Possibilita as crianças e adolescentes o 
entendimento de que tudo que fizemos é para um futuro melhor, sendo que as atividades 
contribuem para o crescimento pessoal; Promove atividades a fim de prepará-los para 
enfrentar eventuais situações de emergência, desenvolvendo sua autonomia e independência; 
Envolve os desbravadores em projetos sociais e campanhas beneficentes a fim de criar nos 
mesmos um sentimento de responsabilidade e compromisso com a sociedade, desenvolvendo 
uma consciência de importância e necessidade em ajudar o próximo; Desenvolve atividades 
que levem em conta a capacidade e potencialidade de cada um, bem como os seus limites, 
aumentando assim a autoestima, valorização do eu e do ser humano em geral. 

Em virtude deste excelente trabalho realizado pelos 
Desbravadores Estrela do Vale, o Município pretende atender ao solicitado pela entidade 
através do processo Administrativo nº 1224/2019. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
Ex.mo Senhor 
Elio Kunzler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


