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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei n° 076/17

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
076/17, desta data, que Autoriza o Município aprovar projeto de construção da

Ebamaq Armazéns Gerais Logistica LIda.

Exposição de Motivos:

Encaminhamos em anexo projeto de Lei, que autoriza a aprovação de

projeto de construção e respectiva licença de construção de empreendimento a ser

realizado pela Ebamag Armazéns Gerais Logistica LIda, viabilizando a implantação

da empresa do Grupo Toniato em nosso Município.

Atualmente a definição do número de sanitários e vestiários está

prevista no Artigo 188 da Lei Complementar n° 17312013, prevendo a instalação na

proporção de área construida. Contudo, já foi encaminhado projeto de lei ao Poder

Legislativo, protocolado em 27 de junho de 2017, que prevé a alteração do Código

de Obras, adequando este cálculo á demanda dos tipos de empreendimentos,

corrigindo uma distorção que tem obrigado empresas a prever em seus projetos
/

arquitetônicos, sanitários e vestiários em númerá muito superior ao necessário,,
.'

principalmente no caso de pavilhões.

Como exemplo, citamos a atividade de armazenamento de grãos,

que possui uma grande área construída, mas não contempla atendimento ao

público, nem trânsito de funcionários, e pela redação atual da Lei Complementar

~

3/2013, deveria atender ao número de sanitários e vestiários conforme a área e
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não conforme o tipo de empreendimento.

Ressaltamos que a empresa Ebamag Armazéns Gerais Logistica

Ltda, já encontrou apoio dos órgãos estaduais para sua instalação, e já possui

licenciamento emitido pela FEPAM, não havendo motivo para o Municipio inviabilizar

ou atrasar a instalação do empreendimento.

Nesse sentido, apelamos aos nobres Edis, que considerem a

prioridade na aprovação do presente projeto de Lei, pela grande perspectiva de

retorno em impostos e empregos diretos e indiretos que a vinda desta empresa

representa ao Município de Carazinho.

Atenciosamente,

MDVfDDV

www.carazlnho.r5.gov.br
Avenida Flores da Cunha, nO 1264, Centro

Telefone; (54) 3331-26991 e-mail: prefeltura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazlnho.r5.gov.br
mailto:prefeltura@carazinho.rs.gov.br


PROJETO DE LEI N° 076, DE 13 DE JULHO DE 2017.

Autoriza o Município aprovar projeto de
construção da Ebamag Armazéns Gerais
Logistica LIda.

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a emitir aprovação de projeto
de construção e respectiva licença de construção de uma edificação com área de
6.555,00 m' (seis mil, quinhentos e cinquenta e cinco metros quadrados), sito á Avenida
das Indústrias, n° 2111, no Municipio de Carazinho, aceitando-se número de sanitários e
vestiários de acordo com a demanda apresentada pela empresa, conforme planta baixa
anexa a presente Lei.

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 13 de julho de 2017.

MDV/OOV
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