
PROJETODE'LEI COMPLEMENTAR N°a::£/wJJ.1J-·

EMENT A: Ac;rescenta Panigrafo Unico ao
Artigo 165 do Capitulo XXIV da Lei
Complementar n° 03/85 - C6digo de Posturas do
Municipio de Carazinho.

Art. 1° - Fica acrescido Panigrafo Unico ao Artigo 165 do Capitulo XXIV da Lei
Compfementar n° 03/85 - C6digo de Postunis do Municipio de Carazinho, que passa a viger
com a seguinte reda~ao:

Art. 165 - Assiste a municipalidade 0 direito de impedir 0 tnlnsito de qualql,ler
veiculo ou 0 emprego de qualquer meio de transporte que possa ocasionar danos a via
publica ou a saude publica.

Panigrafo Unico - Loc~motivas com ou sem carga ou quaisquer especie de
veiculo que utiliza a Iinha ferrea como forma de locomo<;ao, nao poderao trafegar no
Municipio de Carazinho no periodo que compreende das 22:00 horas as 06:00 horas do
dia seguinte." .

Art. 2° - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua j)Ublic~yao.



o presente Projeto de Lei COillplementar pretende assegurar ao cidadao carazinhense
que nos horarios em que 0 silencio deve set priorizado, os moradores das proximidades da
linha ferrea possam usufruir do sossego publico a que t~m direito, atendendo ao dispostoda
alinea "boodo Artigo 174 do C6digo de Posturas do Municipio de Carazinho.

Sendo assirp, ao trafegarem durante 0 periodo noturno das 22:00 horas as 06:00
horas as locomotivas (trens) provocam perturbayao aos moradores das imediayoes, uma vez
que 0 ruido emitido com as buzinas e a vibtayao provocada nas residencias pode causar
danps, bem como nao promoyer 0 bem estar da coletividade.

Cabe salientar. que 0 tr<;tnsportenao e de passagem para outras lpcalidades, estando 0

trajeto de Carazinho em direyao a cidade de Cruz AHa desativado.
Justifica-se ainda que a adoyao de tal honirio nao prejudicani 0 transporte executado

pela concessiomiria, pois tern como unico fim it coleta de vagoes de carga, carregados pelas
empresas Cotrijal, Biingue e Roos, e, desloca-Ios ate 0 municipio de Passo Fundo onde
aguardam a formayao de comboio para rumarem aos portos.


