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Mensagem n.º 137 

 

 Senhor Presidente: 

  

  Encaminhamos o Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a permitir o uso da 

Casa das Amoras, Morango e Chantilly no Parque Municipal para a Associação de Voluntários Mais 

Feliz.” 

  O presente Projeto de Lei tem por finalidade permitir o uso da Casa das Amoras, 

Morango e Chantilly, em caráter gratuito, para a Associação de Voluntários Mais Feliz, no dia 08 de 

outubro de 2017, no horário das 12 horas até as 18 horas, atendendo a solicitação realizada através 

do Ofício nº 05/2017, de 22 de junho de 2017. 

  O evento Dia da Criança no Parque vem sendo realizado desde o ano de 2012, no 

qual diferentes atividades são disponibilizadas para toda a comunidade, de modo gratuito, em 

homenagem ao Dia das Crianças.  

  Anualmente, mais de mil crianças participam da programação, que conta com 

brinquedos infláveis, escolinha de trânsito, feira do livro, além de variadas atividades promovidas 

por empresas parceiras, que disponibilizam palhaços, pernas de pau, pintura em rosto e outras.  

  O objetivo deste evento é promover a integração entre pais e filhos, através de 

atividades saudáveis ao ar livre, em que todos possam participar de forma totalmente gratuita.  

  Em 2016, mais de três mil pessoas desfrutaram desta programação. Nesse sentido, 

tendo em vista a grande quantidade de pessoas que participarão do evento, torna-se necessária a 

disponibilização da comercialização de lanches neste dia, para maior conforto dos participantes e 

completude do evento.  

  Por outro lado, a Associação de Voluntários Mais Feliz é uma entidade que 

desempenha atividades de defesa de direitos sociais e que realiza eventos beneficentes. Deste 

modo, cabe salientar que a Associação investirá os recursos arrecadados com a venda dos lanches 

na aquisição de “pacotinhos” de Natal, a serem distribuídos às crianças do município na noite do 

Natal Comunitário na Praça. 

  Salientamos que o referido encontro está inserido no Calendário Oficial de Eventos 

do Município do ano de 2017. 

  

Ao Excelentíssimo Senhor 
Leonardo Mayrer 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Feliz 
Nesta 
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  Na expectativa de contar com o apoio desse Legislativo, na aprovação do presente 

Projeto de Lei, subscrevemo-nos, atenciosamente. 

    

Feliz, 15 de setembro de 2017. 

 

  Albano José Kunrath, 
  Prefeito Municipal de Feliz. 
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PROJETO DE LEI Nº 125 / 2017.  

 

Autoriza o Poder Executivo a permitir o uso das 
dependências da Casa das Amoras, Morango e 
Chantilly no Parque Municipal para a Associação 

de Voluntários Mais Feliz. 
 

O PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara 
Municipal de Vereadores aprovou e ele, com base na Lei Orgânica do Município, sanciona a seguinte Lei: 

 Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a permitir o uso da Casa das Amoras Morango e 
Chantilly no Parque Municipal de Feliz, para a Associação de Voluntários Mais Feliz, inscrita no CNPJ nº 
07.612.777/0001-56, no dia 08 de outubro de 2017. 

 Art. 2º A Permissão de Uso será em caráter precário e gratuito, com a finalidade de realização do 
evento “Dia da Criança no Parque”, que é realizado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura em 
homenagem ao Dia da Criança, com a finalidade de promover a integração entre pais e filhos, através de 
atividades saudáveis ao ar livre, em que todos possam participar de forma gratuita. 
 
 Art. 3º O evento nas dependências do Parque Municipal será aberto à participação pública, 
permitida a circulação dos visitantes sem qualquer tipo de cobrança. 
 
 Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal de Feliz, em __ de _________ de 2017. 
 

Albano José Kunrath. 

 

Este Projeto de Lei foi examinado e aprovado pelo Departamento Jurídico do Município. 
 Feliz, 15.09.2017 
 
 _________________________  
 Adalberto Bairros Kruel, 
 Procurador. 
 


