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PROJETO DE LEI Nº 094-03/2019 
  

Altera dispositivos da Lei Municipal nº 6.456, 
de 24 de dezembro de 2014, que autorizou o 
Poder Executivo a conceder incentivo à 
Sociedade Porvir Científico – Faculdade de 
Tecnologia La Salle Estrela. 

 
Art. 1º Altera o artigo 2º e 3° da Lei Municipal n° 6.456, de 24 de dezembro de 

2014, o qual passa a viger com a seguinte redação: 
“Art. 2º O incentivo de que trata o artigo anterior será o repasse no valor de R$ 

8.179,34 (oito mil cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) mensais, 
destinado ao pagamento da locação do prédio onde está instalada a Faculdade La Salle 
Estrela, pelo prazo de 6 (seis) anos, conforme expresso no art. 3º desta Lei. 

 
Art. 3º O período de locação do imóvel será de 06 (seis) anos, devendo o 

contrato ser assinado pelas partes envolvidas: Prefeitura de Estrela, Sociedade Porvir 
Científico e Associação das Irmãs Franciscanas da Penitência e Caridade Cristã – 
ASIRFRA-PCC.” 

 
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a 

contar de 02 de janeiro de 2019. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 28 de novembro de 2019. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
  Jônatas dos Santos 
Secretário da Administração e Rec. Humanos 

   
Visto da Assessoria Jurídica 
 
 _____________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 11 de novembro de 2019. 

 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 094-03/2019 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

094-03/2019, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 6.456, de 24 de dezembro de 
2014, que autorizou o Poder Executivo a conceder incentivo à Sociedade Porvir 
Científico – Faculdade de Tecnologia La Salle Estrela. 

A Sociedade Porvir Científico – Faculdade de Tecnologia La 
Salle Estrela - através do Processo Administrativo nº 5959/2019 solicitou a continuidade 
do incentivo destinado ao pagamento da locação do prédio onde a mesma está 
instalada, tendo em vista que o incentivo termina em 02 de janeiro de 2020. 

O Poder Executivo tem analisado nestes cinco anos de 
atividade da Faculdade La Salle que se buscou, com muito esforço, por todas as formas 
consolidar-se como uma instituição de ensino viável, colaborando para o crescimento e 
o desenvolvimento do Município.  

Assim, decidimos por estender o pagamento da locação do 
prédio onde está situada por mais 01 (um) ano, consequentemente, alterando o art. 2° e 
3° da Lei n° 6.456, de 24 de dezembro de 2014, para o prazo de 06 (seis) anos. Dessa 
forma, estamos determinando que o incentivo fique restrito ao período do atual 
mandato, deixando a critério do próximo governante a concessão novamente de tal 
incentivo. 

Deste modo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 

Ex.mo Senhor 
Felipe Schossler 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


