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PROJETO DE LEI Nº 056-01/2017 
  

Autoriza a promover à concessão de uso de 
equipamentos agrícolas para a Associação 
para o Desenvolvimento Rural de Estrela – 
ADERE. 

 
Art. 1º - Fica o Município autorizado a promover à concessão de uso de 

equipamentos agrícolas para a Associação para o Desenvolvimento Rural de Estrela – 
ADERE, CNPJ/MF sob nº 89.781.785/0001-90, com sede na RS 129, N° 1080 – 
Estrela/RS, conforme a seguir descritos: 

I- 01 (uma) Enfardadeira de fardos quadrados, modelo Express 4030, marca 
nogueira; 

II- 01 (uma) Colhedora de forragem CFC super 1800, marca Casale; 

III- 01 (um) Ancinho espalhador/enleirador com largura de trabalho aproximado de 
3 metros; 

IV- 01 (uma) Segadeira de tambor, marca Agritech Lavrave. 
 
Art. 2º. A concessão de que trata esta Lei terá vigência de 04 (quatro) anos, 

contado da celebração do termo de que firmarem as partes, passível de prorrogação 
por iguais períodos. 

 
Parágrafo único. A presente concessão poderá ser rescindida sem qualquer 

indenização se o concessionário der destino diverso, que não seja o fim solicitado. 
 

Art. 3º. O Concessionário fica obrigado a utilizar os equipamentos objetos da 
concessão, somente no Município de Estrela/RS, e a zelar pela manutenção e pelo 
bom uso dos equipamentos cedidos. 

 
Art. 4º. A Concedente fica obrigada a fiscalizar o correto uso da concessão. 

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

 
GABINETE DO PREFEITO, em 02 de maio de 2017. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Jônatas dos Santos 
Secretário da Admin. e Rec. Humanos 

 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 02 de maio de 2017. 
 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 056-01/2017 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos à 

apreciação de Vossas Excelências o Projeto de Lei nº 056-01/2017, Autoriza a 
promover à concessão de uso de equipamentos agrícolas para a Associação para o 
Desenvolvimento Rural de Estrela – ADERE. 

A ADERE – Associação para o Desenvolvimento Rural de 
Estrela é uma entidade formada por pequenos agricultores, fundada em 29 de maio de 
1971, que vem beneficiando a comunidade rural estrelense, tendo como principal 
objetivo a prestação de serviços agrícolas, não visando a distribuição de lucros, 
investindo seus recursos na manutenção, reposição e ampliação de seu parque de 
máquinas. 

Além de atuar na comunidade rural, presta serviços, 
também, na zona urbana do Município, executando a limpeza de fossas sépticas, 
roçadas em terrenos baldios, entre outras atividades. 
  Tendo em vista a importância da entidade, o presente 
Projeto de Lei objetiva ajudá-la em suas finalidades de cunho coletivo, buscando, 
assim, promover à concessão de 01 (uma) Enfardadeira de fardos quadrados, modelo 
Express 4030, marca nogueira; 01 (uma) Colhedora de forragem CFC super 1800, 
marca Casale; 01 (um) Ancinho espalhador/enleirador com largura de trabalho 
aproximado de 3 metros; 01 (uma) Segadeira de tambor, marca Agritech Lavrave. 

Assim, como forma de desencadear os trâmites 
administrativos necessários para a efetivação da concessão de uso 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 


