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PROJETO DE LEI N.º 052-01/2017 

 

Autoriza o Município a doar 
equipamentos à ACSURS/CIAS - 
Associação de Criadores de Suínos 
do Rio Grande do Sul/ Central de 
Inseminação Artificial de Suínos. 

 

Art. 1.º Fica o Município autorizado a doar à ACSURS/CIAS - 
Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul/Central de 
Inseminação Artificial de Suínos - os seguintes equipamentos: 
I- 03 (três) exaustores de 50’ com motor de 1,0 CV, Monofásico; 
II- 03 (três) levantes de cortinas, compostos por máquinas de cortinas, 

panos e tubulações; 
III- 03 (três) controladores de ambiente e umidade, compostos por kit 

alarme, kit desarme de cortinas, relé de proteção e caixa para-raio; 
IV- 03 (três) painéis evaporativos cooling, compostos por, no mínimo 36 

placas com perfil de alumínio, contendo duas motos bombas com 
potência mínima de 1.4 CV; 

V- 01 (um) transportador pneumático/coletor de sêmens, com tubulação 
de no mínimo 100m de comprimento; 

VI- 03 (três) unidades de módulo de baia, com parede revestida de 
inox/galvanizado de no mínimo de 3X3m. 
 
 

Art. 2.º Os equipamentos descritos no artigo 1.º foram adquiridos 
através de licitação e tem como objetivo viabilizar o melhoramento genético, 
propiciando maior produtividade e, conseqüentemente, maiores lucros ao 
produtor, conforme Contratos de Repasse n.o 808884/2014, que entre si 
celebraram a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e o Município de Estrela. 

 

Art. 3.º A  ACSURS/CIAS ficará responsável pela correta utilização dos 
equipamentos recebidos. 

 

Art. 4.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

GABINETE DO PREFEITO, 17 de abril de 2017. 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
   Jônatas dos Santos 

Secretário da Adm.  Recursos Humanos 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 

Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 17 de abril de 2017. 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei n.º 052-01/2017 
 
 

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

encaminhar o Projeto de Lei n.º 052-01/2017, originário do Processo 
Administrativo n.º 7.412/2016, o qual autoriza o Município a doar 
equipamentos à ACSURS/CIAS - Associação de Criadores de Suínos do Rio 
Grande do Sul/ Central de Inseminação Artificial de Suínos. 

O presente projeto deriva do contrato de repasse, 
conforme anexo, e tem por objetivo a doação de equipamentos para 
ACSURS, Associação de Criadores de Suínos do RS, justificando-se a 
formulção deste termo tendo em vista que o recurso proveniente para a 
aquisição destes equipamentos é para utilização na Central de Sêmen de 
Suínos, finalidade especifica da instituição localizada na Linha Porongos, 
interior de Estrela. 
  Trata-se de 03 (três) exaustores de 50’ com motor 
de 1,0 CV, Monofásico; 03 (três) levantes de cortinas, compostos por 
máquinas de cortinas, panos e tubulações; 03 (três) controladores de 
ambiente e umidade, compostos por kit alarme, kit desarme de cortinas, relé 
de proteção e caixa para-raio; 03 (três) painéis evaporativos cooling, 
compostos por, no mínimo 36 placas com perfil de alumínio, contendo duas 
motos bombas com potência mínima de 1.4 CV; 01 (um) transportador 
pneumático/coletor de sêmens, com tubulação de no mínimo 100m de 
comprimento; 03 (três) unidades de módulo de baia, com parede revestida de 
inox/galvanizado de no mínimo de 3X3m 

Assim, como forma de desencadear os trâmites 
administrativos necessários para a efetivação da doação em tela, 
encaminhamos o presente Projeto de Lei a essa Câmara de Vereadores, 
ficando no aguardo de sua apreciação. 

 
Atenciosamente, 

 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

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


