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PROJETO DE LEI Nº 079-02/2014 
  

Altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.083, 
de 01 de setembro de 2005, que Cria o 
Conselho Municipal de Trânsito – COMTRAN 
e dá outras providências. 

 

Art. 1º Altera o art. 4º da Lei Municipal n° 4.083, de 01 de setembro de 2005, o 
qual passa a viger com a seguinte redação: 

“Art. 4º O COMTRAN compor-se-á de 08 (oito) membros nomeados pelo Prefeito, 
com renovação bienal, sem prejuízo da recondução, representantes das seguintes 
entidades: 

a) 01 (um) representante da Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento 
Econômico; 

b) 01 (um) representante da Brigada Militar; 
c) 01 (um) representante de Clube de Serviços; 
d) 01 (um) representante da Câmara Municipal de Vereadores; 
e) 01 (um) representante da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços - 

CACIS;  
f) 01 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB; 
g) 01 (um) representante da União das Associações de Bairros de Estrela - 

UAME; 
h) 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Urbano. 
 

§ 1º As entidades com representação no COMTRAN indicarão o titular e o 
respectivo suplente, os quais serão nomeados através de Portaria pelo Prefeito, para 
um período de 02 (dois) anos, admitida a recondução. 

 
§ 2º As entidades acima mencionadas, terão o prazo de 30 dias, a contar da 

publicação desta Lei, para indicarem os seus representantes.” 
 

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 
5.625, de 22 de setembro de 2011 e as contidas na Lei Municipal nº 4.083, de 01 de 
setembro de 2005. 

 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 08 de abril de 2014. 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

   
Visto da Assessoria Jurídica 
 
 _____________________ 
 
 Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 08 de abril de 2014. 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 079-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Encaminhamos a essa Casa Legislativa o Projeto de Lei nº 

079-02/2014, que altera dispositivo da Lei Municipal nº 4.083, de 01 de setembro de 
2005, que Cria o Conselho Municipal de Trânsito – COMTRAN e dá outras providências. 

As alterações aqui apresentadas constituem na alteração 
dos representantes que compõe o Conselho, sendo que estas alterações foram 
discutidas internamente. 

A presente medida se faz necessária em virtude da 
alteração da composição do Conselho por diversos motivos, entre eles a adequação da 
nomenclatura da Secretaria Municipal do Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 
junção da ACIE e CDL formando a CACIS, exclusão do CONSEPRO em virtude de que 
Conselhos não podem participar de Conselhos, inclusão de Clube de Serviços e da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. 

Para manter a regulamentação e o trabalho contínuo do 
COMTRAN se fazem necessárias as devidas alterações para implementar e continuar a 
efetiva representatividade e participação da sociedade como forma de manifestação e 
participação política. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei e 
ficamos no aguardo de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
 
 
 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


