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Art. 1° - a paragrafo 70 da lei complementar nO 156, de 18 de

julho de 2011 passara a ter a seguinte redac;ao.

"§7° - As lojas de conveniencia nos postos de combustfveis

dentro do perfmetro urbano do munidpio de Carazinho, funcionarao

24 horas, desde que:

a) no interior dos estabelecimentos comerciais hajam

campanhas educativas com instalac;ao de placas e

cartazes de advertencia com relac;ao ao consumo

excessivo de bebida alco61ica e a perturbac;ao do

sossego publico;

b) haja a disponibilizac;ao de funcionarios das lojas de

conveniencia para reprimir clientes que estejam

perturbando 0 sossego publico com vefculos sonoros

(aparelhos de som) no perfodo noturno.

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

publicac;ao.



JUSTIFICATIVA: Senhores Vereadores, tomamos a iniciativa de

entrar com este Projeto alterando a lei que profbe 0 funcionamento

das lojas de conveniencia dos Postos de Combustfveis entre 00: 00 e

as 06:00, levando em considerac;ao a opiniao publica, a situac;ao dos

funcionarios que foram demitidos, enfim, por entender que

infelizmente a Lei de autoria do nobre colega Vereador Solinha

possivelmente trara mais prejufzos do que beneffcios, beneffcios

estes que poderao ser obtidos simplesmente com 0 cumprimento do

que foi estipulado nas letras a) e b) do presente Projeto e tambem

com uma fiscalizac;ao mais intensa dos 6rgaos competentes quanta

ao som emitido pelos vefculos.

Vivemos num regime de democracia, temos 0 direito de ir e vir,

de fazer nossas escolhas e nos responsabilizarmos por elas, a

ditadura felizmente nao faz mais parte de nossas vidas, por isso

acreditamos que tais mudanc;as ferem 0 fundamental principio da

democracia, a Iiberdade.

Sabemos que a Lei Complementar 156, institufda pelo Vereador

Solinha nao ira impedir os jovens de beber e de continuar fazendo

aglomerac;ao nestes locais, mesmo porque muitos destes jovens

compram as bebidas em supermercados e as mantem em caixas de

isopor dentro de seus pr6prios carros.

Agora, se a criac;ao desta lei foi com a intenc;ao de coibir

algazarras, som alto dos vefculos estacionados nas proximidades

destes locais, respeitando 0 sossego publico, realmente ela nao seria

necessaria se em nossa cidade Fosse cumprida as leis com relac;ao a

fiscalizac;ao por parte dos 6rgaos competentes quanta ao volume do

som emitido, atraves da medic;ao com 0 aparelho, aplicando-se assim

as sans6es e penalidades previstas em lei municip,fll (Lei 6.652/2007)

e no C6digo de Transito Brasileiro.


