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PROJETO DE LEI Nº 102-01/2021 
  

Dispõe sobre a destinação de patrocínio 
pelo Poder Público para o Evento Estrela 
MultiFeira 2021 e dá outras providências. 

 

Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a patrocinar o Evento 
Estrela MultiFeira 2021, o qual será realizado pela CACIS – Câmara de Comércio, 
Indústria e Serviços de Estrela, CNPJ 89.777.205/0001-91, com sede na Rua 13 de 
Maio, nº 239, Centro - Estrela/RS, conforme processo administrativo n° 5994/2021. 

 
Art. 2º. O patrocínio importará no repasse do valor de R$ 350.000,00 (trezentos 

e cinquenta mil reais), referentes à compra da Cota Premium, a qual dará direito ao 
Município aos seguintes benefícios: 

 
I – Mídia: 

a) Inserção da marca em spots de rádio;  
b) Inserção da marca nos anúncios de jornais; 
c) Inserção da marca no site oficial “www.estrelamultifeira.com.br”; 
d) Inserção da marca em posts publicados na página oficial do evento no 

Facebook e Instagram; 
e) Inserção da marca no e-mail marketing do evento; 
f) Inserção da marca no banner no portal de notícias; 
g) Citação nos textos produzidos pela assessoria de imprensa. 

 
II - Material gráfico e mídia no local do evento: 

a) Inserção da marca no folder oficial; 
b) Inserção da marca no convite para o Lançamento; 
c) Inserção da logomarca no convite para a Abertura Oficial; 
d) Inserção da marca no painel com as marcas dos patrocinadores e apoiadores; 
e) Inserção da marca no pórtico de entrada da feira comercial; 
f) Citação do governo nos atos protocolares: abertura oficial e encerramento; 
g) Citação do governo ao vivo antes dos principais shows; 
h) Citação do governo na rádio feira; 
i) Divulgação do spot do patrocinador na rádio feira; 
j) Apresentação de vídeo institucional /promocional de até 01 minuto na abertura 

oficial e antes dos principais shows; 
k) Jingle institucional ou mensagem na sonorização do palco (até 1 minuto); 
l) Estande especial de 100m² (projeto que será desenvolvido e enviado para 

aprovação do Governo de Estrela); 
m) Estandes para Estrelart, Amigos de Arte, Cia da Arte e Vovolândia; 
n) Para beneficiar a população, o acesso ao evento será gratuito nas sextas-feiras, 

de 29 de outubro e 05 de novembro de 2021, das 10 horas às 18 horas; 
o) Outras ações que o patrocinador considerar relevante desde que previamente 

acordadas. 
 
Art. 3º. A Entidade patrocinada está obrigada a prestar contas do valor 

recebido, no prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da realização do evento. 
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Art. 4°. O valor será repassado após assinatura do contrato de patrocínio 
firmada entre as partes. 

 
Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 27 de agosto de 2021. 

  

  

 Elmar André Schneider 

     Prefeito de Estrela 

 
César Augusto Pereira da Silva 

    Secretário de Adm, e Segurança Pública 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 27 de agosto de 2021. 
Mensagem Justificativa ao 

Projeto de Lei nº 102-01/2021 
 

Senhor Presidente e 

Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 102-01/2021, que dispõe sobre a destinação de patrocínio pelo Poder 
Público para o Evento Estrela MultiFeira 2021 e dá outras providências. 

A presente proposta tem origem no processo administrativo 
n° 5994/21, na qual a Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Estrela – CACIS, uma 
das entidades promotoras do Estrela Multifeira 2021, que conta com o apoio da Câmara 
de Vereadores, Associação dos Municípios do Vale do Taquari – AMVAT, Associação dos 
Municípios de Turismo da Região dos Vales- AMTURVALES e EMATER/RS - ASCAR; 
solicita o apoio do Governo de Estrela para realização da Estrela Multifeira que ocorrerá 
nos dias 29 a 31 de outubro e de 05 a 07 de novembro de 2021.  

A 7ª edição da Multifeira é um evento destinado às famílias, 
esperando-se um público diversificado, desde crianças até idosos. A divulgação atingirá 
um público de 350.000 mil pessoas do Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo e região 
Metropolitana. São esperadas 50.000 mil pessoas, incluindo lideranças, empresários, 
agricultores e a imprensa. 

O evento tem por objetivo reunir em um único local o que 
Estrela possui de melhor, na indústria, no comércio, no agronegócio, na cultura do seu 
povo, com espaço para expositores, entretenimento e gastronomia e que oportunizará 
para as empresas, visibilidade, novos contatos e, principalmente a oportunidade de fechar 
bons negócios. 

Assim, espera-se trazer para a comunidade e para o 
município: geração de empregos temporários e aproveitamento de mão de obra local; 
fomento da economia durante e após o evento; estimular iniciativas e investimentos para a 
instalação, ampliação e melhorias do local onde o evento acontece, bem como melhorias 
na cidade, como a manutenção das vias públicas; promover o turismo, atraindo o público 
para conhecer também as belezas do município e prestigiar os demais estabelecimentos e 
atrativos de Estrela e região; expressa a identidade de Estrela; oportuniza momentos de 
lazer e confraternização. 

Portanto, tendo em vista a importância do evento para toda 
região e para o crescimento de Estrela, pretende-se destinar um patrocínio no valor de R$ 
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), referentes à compra da Cota Premium, a 
qual dará direito ao Município aos benefícios descritos no artigo 2° e seus incisos da 
presente proposta de projeto de lei, segue em anexo a proposta apresenta ao Município. 

Desta forma, em vista da relevância deste Projeto, aguarda-
se análise e emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 
Elmar André Schneider 

Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
Ernani Luís de Castro 

Presidente da Câmara de Vereadores 
Estrela/RS 

ESTRELA/RS 


