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PROJETO DE LEI

Art. 1° - Fica criada no Município de Carazinho a FEIRA DE
ANTIGUIDADES.

•
Art., 2° - A Feira de Antiguidades, com funcionamento aos

sábados, tem por finalidade a comercialização, exposição ou troca de
quaisquer tipos de objetos antigos.

~ 1° - A Feira de Antiguidades será realizada no primeiro sábado
de cada mês a partir das 14 horas. •

~ 2° - Entende-se por objetos antigos aqueles que tenham sido
fabricados há no mínimo vinte anos.

~ 3° - Fica expressamente proibida a comercialização de produtos
novos.

Art. 3° - A Feira de Antiguidades poderá ser estendida para
outros sábados do mês, a critério da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura e dos organizadores.

Art. 4° - Fica permitida a apresentação de eventos artísticos e
culturais na Feira de Antiguidades desde que com' prévia autorização da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Art. 5° - A Feira de Antiguidades funcionará no espaço exterho da
antiga estação ferroviária no Parque da Gare.

Art. 6° - Somente poderão participar da Feira de Antiguidades as
pessoas ou entidacfes que se cadastrarem na Secretaria Municipill de
Educação e Cultura e receberem credencial de identificação desse órgão
municipal.



,

!ii 1° - Será permitida a participação de pessoas ou entidades de
municípios vizinhos.

!ii 2° - A administração da Feira de Antiguidapes deverá ser
compartilhada com pessoas ou entidades participantes.

Art. 7° - Caberá ao Executivo Municipal dotar o loca~ onde
fuhcionará a Feira de Antiguidades com infra-estrutura necessária ao
seu bom funcionamento. .

Art. 8° - Os espaços utilizados na Feira de Antiguidades deverão
obedecer às normas e aos padrões a se'rem fornecidos pela Secretaria
Municipal de 'Educação e Cultura 'e dos participantes devidamente
cadastrados.

Art. 9° - Caberá a Secretaria Municipai de Educação e Cultura, a
organização e a fiscalização da Feira de Antiguidades.

Art. 10 - As taxas, os preços ou os serviços cobrados dos
participantes da Feira de Antiguidades reverterão integralmente ao
Museu Olívio Otto.

Art. 11 - Para dar fiel cumprimento ao previsto nesta Lei, está o
Executivo Municipal autorizado a produzir, distribuir e veicular
impressos e demais formas de comunicação de fácil entendimento,
levando ao conheéimento dos munícipes a criação da Feira de
Antiguidades e convocando-os a ela freqüentarem e a dela
participarem.

Art. 12° - O poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
60 (sessenta) dias.

Art. 13° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala Antonio Libório Bervia,n, em 07/11/201.1

::~o~e~~:
JUSTIFICATIVA: Achei ~elentt a iniciativa de outros

mUnlClplOS que criaram esta Feira de Antiguidades, proporcionando
alternativas para este tipo de comercial.ização aberta ao público, em
ambientes abertos e de fácil acesso.

Em Carazinho, infelizmente não temos muitas alternativas neste
sentido, em geral recorremos a outros municípios onde esta pratica
existe, não só por iniciativa de órgãos púbiicos, mas também por
iniciativa de empresas e instituições privadas.
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A institucionalização de mais uma atividade cultural, colocará
Caraz{nho também roteiro dos' eventos culturais da região norte do.
:Estado. Neste sentido,' munidpios vizinhos 'poderão ser convidados a
participar nestas atividades:-

A gare da Viação Férrea é o local perfeito para o evento proposto,
em que o termo antiguidade e as ações a serem desenvolvidas, se
complementam perfeitamente. .

Portanto, solicito aos Membros desta Casa a atenção à matéria e o
empenho de todos para que esteProjeto de Lei possa ser aprpvado.
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