
PROJETO DE LEI COMPLEMENTARN~OOt"/11.'

EMENT A: Acrescenta Panigrafo Unico ao
Artigo 165. do Capitulo XXIV da Lei
Complementar nO03/85 - C6digo de Posturas
do Municipio de Carazinho.

Art. 1°_ Fica acrescido ParagrafQ Unico ao Artigo 165 do Capitulo XXIV da Lei
Complementar n° 03/85 - C6digo de Posturas do Municipio de Carazinho, que passa a viger
com a seguinte reda<;ao:

Art. 165- Assiste a municipalidade 0 direito de impedir 0 transito de qualquer
veiculo ou 0 en1prego de qualquer meio de transporte que possa ocasionar danos a via
pLlblicaau a siilLldepLlblica. .

Panigrafo Unico - Qualquer veiculo ou outro meio de transporte que
trafeguem na zona urbana, tais como locomotivas,que necessitar fazer barulho ou
emitir sinais sonoros de alerta, mesmo que parados, nao poderao operar, dentro do
periodo estipulado no panigrafo uiIico do art. 174 desta lei, com exce.;ao das
ambuHincias e viaturas policiais.



o presente Projeto de Lei Complementar pretende assegurar a9 cidadao
carazinhense que nos honirios em que 0 siIencio deveser priorizado, os moradores das
proximidades da linha ferrea possam usufruir do sossego publico 9- que tern direito,
atendendo ao dispostoda alinea "b" do Artigo 174 do C6digo de Posturas do Municipio de
Carazinho.

Sendo assim, ao trafegarem durante 0 periodo noturno das 22:00 horas as 06:00
horas .as locomotivas (trens) provoc-am perturbayao aos moradores das imediayoes, uma vez
que 0 niidoemitido com as buzinas e a vibrayao provocada nas residencias pode causal'
danos, bem como nao prom over '0 bem estar da coletividade. < •

Cabe salientar que 0 transporte nao e de passagem para outras localidades, estando
o trajeto de Carazinho em direyao a cidade de Cruz Alta de$ativado.

Justifica-se ainda que a adoyao de tal honirio nao prejudicara 0 transporte e~ec~tado
pela cOl1cessionaria, pois tem.como unico fim a coleta de vagoes de carga, carregados pelas
empresas Cotrijal, Bungue e Roos, e desloca-los ate 0 municipio de Passo Fundo onde
aguardam a formayao de comboio para rumarem aos portos.

POl' fim, mesmo sem essa alterayao no C6digo de Postura, entende-se que 0

Ministerio Publico pode atuar na defesa dos direitos da populayao atingida pOl' tais
problemas, especialmente, pOl'que ja existeuma proibiyao na Lei local, limitando a emissao
de sons no periodo das 22h as 06h. (art. 174, paragrafo unicodo C6digode Postura)
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