
( X ) Projeto de Lei Protocolo nº: 18927
Em: 03/07/2017 - 15:28:05

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Dispõe sobre obrigações por parte das Loteadoras na construção
de loteamentos urbanos no município de Carazinho.

Art. 1º - É obrigatória a instalação, por parte das loteadoras, da sinalização de trânsito (horizontal e
vertical), da instalação de placas de identificação de vias urbanas e da instalação abrigos de
paradas de ônibus, nos logradouros de loteamentos urbanos executados no Município, a partir de
projeto elaborado Secretaria de Planejamento através do Setor competente.

Art. 2º- A inobservância do disposto nesta Lei sujeitará o responsável pela execução da obra à
multa diária de 100 URMs até que as disposições da Lei tenham sido plenamente atendidas.

Parágrafo único. A imputação ou o pagamento da multa diária não isentará o responsável pela obra
das demais cominações legais, tornando-o impedido estabelecer novos negócios com a
Administração Municipal, bem como de receber os documentos de legalização do empreendimento.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

JUSTIFICATIVA: É altamente desejável que empresas se instalem e desenvolvam suas atividades
no Município. Todavia, a moderna administração Pública exige uma contrapartida dessas empresas
em benefícios para a comunidade da qual elas retiram a sua lucratividade. Uma das formas de as
loteadoras retribuírem o benefício de construir seus empreendimentos em Carazinho é a instalação
de sinalização de trânsito – horizontal e vertical,  instalação de placas de identificação de vias
urbanas e instalação abrigos de paradas de ônibus, o que raramente precisará de mais de um
abrigo.
É apenas isso que este Projeto de Lei prevê e, apesar da sua simplicidade, resultará em ganhos
para toda a municipalidade, razão pela qual conto com o apoio dos meus nobres Pares, na
aprovação desta proposição.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

Gian Pedroso - PSB
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