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PROJETO DE LEI Nº 104-01/2021 
  

Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
promover concessão de uso de bem imóvel 
público à Associação Estrelense Pro 
Segurança Pública - AESPRO - e dá outras 
providências. 

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

02 (dois) bens imóveis público à Associação Estrelense Pro Segurança Pública – 
AESPRO, CNPJ sob o n° 40.913.306/0001-53, com sede na Rua Tiradentes, n° 401, 
bairro Centro, Estrela/RS, para a construção do novo prédio do Batalhão de Polícia 
Militar de Estrela (40 BPM). 

 
Art. 2º As áreas objeto de concessão são: 
I – um terreno com superfície de 726,00m² (setecentos e vinte e seis metros 

quadrados), matrícula 9.653, localizado na intersecção da Rua Pinheiro Machado com 
a Rua Borges de Medeiros, no bairro Centro, Estrela/RS; 

II – um imóvel urbano com área fracionada de 797,41m² (setecentos e noventa 
e sete metros quadrados e quarenta e um decímetros quadrados), localizado na Rua 
Borges de Medeiros, no bairro Centro, Estrela/RS. 

 
Art. 3º A concessão de que trata esta Lei terá vigência de 30 (trinta) anos, 

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

 
Art. 4º A concessão e as regras a serem cumpridas de que trata esta Lei serão 

outorgadas por contrato celebrado entre as partes, de acordo com o Processo 
Administrativo nº 6.060/2021, relativo à questão. 
 
 Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
GABINETE DO PREFEITO, em 31 de agosto de 2021. 

 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
      César Augusto Pereira da Silva 
Secretário da Adm. e Segurança Pública 

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 31 de agosto de 2021. 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 104-01/2021 

 
 
 
Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos, para análise dessa Câmara de 

Vereadores, o Projeto de Lei nº 104-01/2021, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a promover concessão de uso de bem imóvel público à Associação 
Estrelense Pro Segurança Pública - AESPRO - e dá outras providências. 

O presente projeto de lei propõe a concessão de uso por 
30 (trinta) anos, passível de prorrogação, de 02 (duas) áreas de terras, para que seja 
utilizado pela AESPRO para o projeto de construção do novo prédio do Batalhão de 
Polícia Militar de Estrela (40 BPM).  

Esse projeto vai abrigar a força de policiamento municipal 
em local estratégico, pois o atual local (Rua Coronel Brito) encontra-se em área 
alagável e que em toda cheia do Rio Taquari obriga as equipes do 40 BPM a ter que 
evacuar o prédio, tornando o serviço de policiamento prejudicado em suas atividades. 

Assim, as áreas serão destinadas para projeto de 
segurança pública exclusivamente, visto que a associação está interligada com outros 
níveis de Poder Público como o Poder Judiciário e o Ministério Público, que está 
apoiando esse projeto. 

Segue em anexo o croqui das áreas e de suas matrículas. 
Sendo assim, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 

ficando na certeza de que o mesmo receberá parecer favorável. 
 
Atenciosamente, 
 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 

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


