
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI DO EXECUTIVO Nº 2330/2017. 

 

Os Vereadores abaixo subscritos, com assento nesta Câmara Municipal de 

vereadores, apresentam Emenda ao Projeto de Lei do Executivo nº 2330, de 10 de maio de 2017. 

 

O art. 4º passa a ter a seguinte redação:  

 

Art. 4º O CMT - Conselho Municipal de Trânsito será composto pelos seguintes membros, 

titulares e suplentes: 

I. Quatro representantes indicados pelo Executivo Municipal, sendo:  

a. um Engenheiro ou Arquiteto; 

b. um membro da Secretaria Municipal de Obras; 

c. um professor do quadro efetivo da rede municipal de ensino; 

d. um membro da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, e 

II. Quatro representantes da Sociedade Civil organizada; 

a. um representante da Associação dos Acadêmicos de Salto do Jacuí - AJAC;  

b. um representante da classe dos taxistas; 

c. um representante da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Salto do 

Jacuí - ACISJA; 

d. um representante do Clube Pró-Segurança Pública;  

§ 1º O mandato dos membros do CMT - Conselho Municipal de Trânsito, será de dois 

anos, permitida a recondução. 

§ 2º O Prefeito Municipal nomeará os membros do Conselho Municipal de Trânsito. 

§ 3º Somente pessoas maiores de vinte e um anos, poderão compor o CMT - Conselho 

Municipal de Trânsito. 

§ 4º O exercício do mandato de membro do CMT - Conselho Municipal de Trânsito, 

não será remunerado, sendo considerado de relevante valor social à comunidade. 

 

 

 



Art. 8º As reuniões terão convocação por escrito com antecedência mínima de 4 (quatro 

dias) para reuniões ordinárias e 48 (quarenta e oito) horas para reuniões extraordinárias. 

§ 1º As reuniões do conselho serão tomadas por maioria simples dos presentes; 

 

JUSTIFICATIVA: A emenda justifica-se para atendimento da melhor técnica e 

substitui §1º por Parágrafo único, haja vista haver um único parágrafo. 

 

Câmara Municipal de Salto do Jacuí, 12 de junho de 2017. 
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PRESIDENTE DA CCJRF – PP 
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MEMBRO DA CCJRF – PP 


