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PROJETO DE LEI Nº 173-02/2014 
  

Autoriza o Poder Executivo a municipalizar 
trecho urbano da rodovia que menciona e 
dá outras providências. 

 
Art. 1º Fica o Município autorizado a municipalizar o trecho da rodovia estadual 

RS 129 compreendido do Km 36+036m e o Km 38+390m, perfazendo 2,354 Km, 
mediante formalização de transferência de titularidade do Estado do Rio Grande do 
Sul para o Município de Estrela. 

 
Parágrafo único. Os serviços de manutenção dos trechos a serem 

municipalizados passarão para a responsabilidade do Município. 
 
 Art. 2º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de 
cooperação mútua com o Estado do Rio Grande do Sul com o objetivo de implementar 
as ações necessárias à viabilização da municipalização dos trechos de que trata esta 
Lei. 
 
 Art. 3º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o 
Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – DAER/RS com o objetivo de 
viabilizar obras nos trechos de que trata esta Lei. 
 
 Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal nº 
5.907, de 21 de agosto de 2012. 
 

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

GABINETE DO PREFEITO, em 20 de outubro de 2014. 
 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 

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

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 173-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Câmara de Vereadores para encaminhar 

o Projeto de Lei nº 173-02/2014, que autoriza o Poder Executivo a municipalizar trecho 
urbano da rodovia que menciona e dá outras providências. 

Em agosto de 2012 foi sancionada a Lei Municipal nº 5.907, 
de 21 de agosto de 2012 que autorizou a municipalização de trecho da RS 129. Ainda 
durante o ano de 2012 foram encaminhados os documentos para prosseguimento dos 
trâmites de acordo com o que foi firmado entre Município de Estrela, DAER e Ministério 
Público. 

Após análise da documentação por parte do DAER e em 
decisão tomada entre as partes envolvidas, optou-se por alterar o trecho a ser 
municipalizado. Com isso faz-se necessário o envio de nova proposta e revogação da Lei 
Municipal supracitada. 

A presente proposta visa autorizar a municipalização de 
trecho da ERS 129. A municipalização desse trecho foi tratada em audiência com o 
Ministério Público de Estrela, DAER-RS e Prefeitura de Estrela. 

O trecho da ERS 129 a ser municipalizado está 
compreendido entre a Rua 1º de Maio e o entroncamento com a Rua Ministro Adauto 
Lúcio Cardoso. Neste trecho existe a ponte de ferro, alvo de discussão ao longo do tempo. 
Reunidos as partes interessadas e responsáveis pela manutenção da via. A ponte foi 
reformada numa parceria entre o DAER-RS e o Município de Estrela e agora 
necessitamos municipalizar o trecho em questão, atendendo o firmado no TAC assinado 
pelas partes. 

Essa iniciativa é de grande importância para o Município, 
uma vez que agora, poderemos e iremos fazer a manutenção da via a qual é de grande 
significado para os moradores e demais usuários que fazem uso desse acesso. 

Igualmente essa proposta autoriza a firmar Convênio com o 
Estado do Rio Grande do Sul e o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem – 
DAER/RS para viabilizar a presente municipalização, bem como para realização de obras. 

Importante salientar que a Lei é uma das exigências para 
municipalização de rodovias, tornando-se inviável tal procedimento sem a aprovação 
desse projeto que por todas as explicações acima e todo conhecimento é de suma 
importância para o nosso Município. 

Segue em anexo, croqui da área a ser municipalizada. 
Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 

análise e posterior emissão de Parecer. 
 
Atenciosamente, 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 
Ex.

mo
 Sr. 

Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


