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Csrszlnho Para Todos
Of. nO279/10 - GPC Carazinho, 10 de dezembro de 2010.

Excelentissimo Senhor

Ver. Gilnei Jarré,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores'

Encaminha Projeto de Lei n° 150/10

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia. Casa o Projeto de Lei nO

150/10, desta data, o qual Autoriza firmar convênio com o Estado do Rio Grande do Sul

para o Municipioassumir o dominio de trecho da RS-142, para apreciaçâo sob Regime de

Urgência.

Exposicão de Motivos:

Essa Egrégia Casa aprovou a municipalização do trecho da RS-142

conforme a Lei Municipal nO7.029, de 23 de setembro de 2010. Na seqüência, o Municipio

manteve vários contatos com o DAER, visando o detalhamento de projeto técnico e, ao

mesmo tempo, estabelecendo as condições financeiras.

Em decorrência desta evolução, apresentamos agora, novo Projeto de Lei

que autoriza convênio para municipalizar, de imediato, a parte principal do trecho da BR-

285 até a Rua Selbach (acesso aos bairros Planalto e Cantares). Em sintese, o DAER

pavimenta o trecho em pista dupla, assumindo o MUl)icipio contrapartidas razoáveis e

distribuidas ao longo do tempo.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N.o 150, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010

Autoriza firmar convênio com o Estado do Rio
Grande do Sul para o Município assumir o
domínio de trecho da RS-142.

Art. 10 Para operacionalizar a assunção de domínio de via pública, fica o
Município de Carazinho autorizado a celebrar convênio com o Estado do Rio Grande do
Sul, através do Departamento de Estradas de Rodagem - DAER, visando a urbanização
de parte do trecho rodoviário de que trata a Lei Municipal 7.029/2009.

Art. 20 O trecho a ser urbanizado nos termos da presente Lei compreende o
trecho da RS-142, entre o entroncamento com a BR-285 até a rua Selbach.

Art. 30 Nos termos do convênio a ser celebrado, caberá:
I - Ao Estado, entregar o trecho com pavimentação restaurada em duas

pistas, conforme projeto técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Planejamento e
Urbanismo e aprovado pelo DAER.

II - Ao Município, como contrapartida: a) fornecer 1.600 (um mil e
seiscentas) cargas de saibro para a recuperação da RS-142, em qualquer ponto de sua
extensão dentro do território municipal; b) executar o canteiro central do trecho a ser
transferido; c) assumir o compromisso com a construção futura de passeio público nos
locais e condições definidos na legislação municipal.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 10 de dezembro de 2010.
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