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PROJETO DE LEI Nº 094-01/2021 
  

Altera a Lei Municipal n° 7.245, de 05 de 
novembro de 2019, que cria o Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM 
e o Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 
no Município de Estrela e dá outras 
providências. 

 
Art. 1º A Lei Municipal n° 7.245, de 05 de novembro de 2018, passa a vigorar 

com a seguinte alteração: 
 
“Art. 3º. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM será composto 

por 12 (doze) membros, representantes do Poder Público e da sociedade civil, sendo: 
I – Um representante da Secretaria Municipal de Saúde; 
II – Um representante da Secretaria Municipal de Educação; 
III – Um representante do Gabinete do Prefeito; 
IV – Um representante da Secretaria Especial de Cultura, Esporte e Lazer; 
V – Um representante do 40º BPM-Estrela (Patrulha Maria da Penha); 
VI – Um representante do Hospital de Estrela; 
VII – Um representante da Liga Feminina de Combate ao Câncer; 
VIII – Um representante da EMATER; 
IX – Um representante do clube de serviço – Rotary Club Estrela; 
X– Um representante do clube de serviço – Lions Club Estrela; 
XI – Um representante da CACIS; 
XII – Um representante do STR – Sindicato dos Trabalhadores Rurais. 

 
 § 1º. (Revogado); 
 

....................................................................... 

 
 § 3º. (Revogado); 
 

.......................................................................” (NR) 

 
 “Art. 4º. ................................................. 
 
 § 1º. A Comissão Executiva será formada pelo Presidente e Vice-Presidente que 
serão eleitos em plenária, podendo ser reconduzidos em qualquer tempo. 
 
 § 2º. O COMDIM será formado por 12 (doze) conselheiros titulares.  
 

.......................................................................” (NR) 

 
 “Art. 5º. Caberá ao Poder Executivo Municipal propiciar ao COMDIM todas as 
condições administrativas, operacionais de recursos humanos e financeiros que 
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permitam o permanente funcionamento do órgão, sua estruturação e atribuições, 
estando especificamente vinculado para este fim à Secretaria Municipal de Saúde.” (NR) 
 
 Art. 2º Revoga-se o inciso VIII do art. 2º da Lei Municipal n° 7.245, de 05 de 
novembro de 2019.  
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO, em 16 de agosto de 2021. 

 
 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

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

 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 16 de agosto de 2021. 

 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 094-01/2021 

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

094-01/2021, que altera a Lei Municipal n° 7.245, de 05 de novembro de 2019, que cria 
o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – COMDIM e o Fundo Municipal dos 
Direitos da Mulher no Município de Estrela e dá outras providências. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher atende hoje 
aos interesses de toda uma comunidade, pois possibilitou a efetiva criação de uma rede 
de apoio à mulher e uma melhor articulação das políticas públicas e das ações para a 
garantia dos Direitos da Mulher, priorizando a efetivação da Lei Maria da Penha (Lei nº 
11.340/2008), bem como uma efetiva participação da sociedade e do Poder Público 
através dos representantes de entidades não governamentais 

Essa lei de suma importância necessita de ajustes acerca 
de seus artigos, para que possa corresponder aos propósitos atuais da comunidade 
estrelense, por isso está sendo feito as seguintes alterações: 

I – Alterando o art. 3º, para que a composição do COMDIM 
passe de 10 (dez) para 12 (doze) membros, bem como algumas entidades que o 
compõem; 

II – Alterando o §1º do art. 4º, para tornar a composição 
mais simples e compreensível para todos, bem como a alteração no §2º, quanto ao 
número de membros, para se adequar à mudança do art. 3º; 

III- Alterando o art. 5º, para que o conselho fique vinculado 
à Secretaria Municipal de Saúde; 

IV – Revogando o inciso VIII do art. 2º, já que não compete 
ao Conselho Municipal atuar com denúncias e violação de direitos, pois exige anonimato 
e preparo de profissionais para o acolhimento e acompanhamento que esta demanda 
necessita. 

Deste modo, considerando o interesse público na questão, 
encaminhamos o presente Projeto de Lei para devida análise e posterior emissão de 
Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 

Elmar André Schneider 
Prefeito de Estrela 

 
 

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


