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OI. nO 071/16 - GPC

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carazinho, 05 de abril de 2016.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Anselmo Britzke,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 034/16

Senhor Presidente:

CÁMARA MUNICIPAL

e,o,~~o~.~0
Hora ~-

O 5 ABR. IGt6

.~ . Cutv
,~Ass .•

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n°

034/16, desta data, que Dá nova redação ao Art. 4° da Lei Municipal n° 6.774/08.

Exposicão de Motivos:

o Projeto de lei apresentado visa atender solicitação do Conselho Municipal

de Trânsito - CMT, conforme aprovado através da Ata 002/2016 de 11 de março de 2016,

onde se pretende incluir dois novos representantes no referido Conselho, a saber, o

Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com

Deficiência elou Superdotação/Altas Habilidades, passando assim de treze para quinze o

número de integrantes do CMT.

Atenciosamente,

0}
RENA SÜSS,

Pre eito
DDV

www.carazlnho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, nO1264, Centro

Telefone: (54) 3331-26991 e-malJ: prefettura@carazinho,rs.gov.br

http://www.carazlnho.rs.gov.br
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PROJETODE LEI N°034,DE05 DEABRIL DE 2016.

Dá nova redação ao Art. 4° da Lei
Municipal nO 6.774/08.

Art. 1° O artigo 4° da Lei MunicipalnO6.774 de 23 de abril de 2008,
que Consolida a legislação que cria o Conselho Municipal de Trânsito de Carazinho,
passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 4° O Conselho Municipal de Trânsito será composto por
quinze (15)membros titulares e igual número de suplentes, assim distribuídos:

a - Um representante do Sindicato das Empresas de Transportes
de Cargas de Carazinho e região - SINDICAR:

b - Um representante do Departamento Munícipal de Trânsito -
DMT;

c - Um representante da Secretaria de Obras Municipais e
Serviços Urbanos;

d - Um representante da Secretaria Municipal do Planejamento,
Urbanismo e Obras Públicas;

e - Um representante da Brigada Militar;
f - Um representante da Delegacia Regional de Policia -

CIRETRAN;
g - Um representante da ACIC;
h - Um representante da União das Associações Comunitárias de

Carazinho;
i- Um representante da Intersindical;
j - Um representante dos Clubes de Serviços;
k Um representante do Sindicato dos Taxistas e

Transportadores autõnomos de passageiros de Carazinho - RS- SINTAXICAR;
I - Um representante do Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais;
m - Um representante da entidade sindical a que estejam filiadas

as Concessionárias do transporte Coletivo Urbano de Carazinho;
n - Um representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente;
o - Um representante do Conselho Municipal dos Direitos da

Pessoa com Deficiência elou SuperdotaçãolAltas Habilidades," (NR)

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

Gabinetedo Prefeito,05 de abrilde 2016.

RENA. SÜSS
Prefeito
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REUNIÃ.O DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
A.TA 00212016

,.:::.,s16:00 horas do dia 11 do mês de março de 2016, Saia de Reuniões da:
ACIC/CDL. sito Rua Venâncio Aires nO 612, em sessão aberta ao púbHcG,
reuniram-se o Presidente do Conselho Municipal de Trânsito, secretáriã. ê
Gon,selheiro3 abaixo assinados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

P;,!me!ro - O vereador A!aor Tomaz, indicação sob o protocolo n° 11646 solicita
q~E seja refeita a pintura na cor branca no quebra-molas na saída da Escolinha de.
c.o:égio Nossa Senhora Aparecida na Av. Pátria, tendQ em vista que é :Jm2
sc.:;,:itsçãc dos pais e alunos. Já foi realizado.

Segundo - A direção do Colégio Nossa Senhora da Glória solicita faixa elevada
no ..:;quebra-molas rua Di. Eurico Araújo, bairro Conceição, acreditando que esti3S
s5riam de malor seguíança para ° deslocamento dos alunos e a atenção dc:s
cDndutores ::-leautomóveis e caminhões. uma vez que estão localizados próximo 2
Co::ija!. onde há circulação constante de caminhões. se unificarem em uma saíds
o c0nseiho retoma o assunto. Após votação foi lndeferido por unanimidade.

Terceiro - Os vereadores Daniel V','eber e Estevão De Loreno oficio n° 877í20~io-
soEcftap,-,ao DMT para que auxilie na mudança de itinerário do transporte publico,
impiantanào um percurso no atual itinerário da empresa glôria que venha
c~ontempíar o condomínio alvorada na Rua Pernambuco no bairro Oriental, bem
'':::;,:10 & instaíação de uma parada de ônibus em frente ao condominio, justifíC8J;c)Q
q;;e- 2ste condomínio, ao-rlga cerca de 128 famílias, que em sua maioria uti!iz:3 C
t:-anspo!te pubiico co!etivo, e que aináa possui um grande número áe pessoas
cem deficiência e dificuidade de locomoção. Foi aprovado :anteriormente c
:epassaco l1cvamente para a empresa estuadar juntamente com o DMI.

-QU1:!rte- G DMT, através da diretora designada, oficio n° 041-ftJ2016 encaminre.
:?'GCMT :Ja~aa 30fovação, mudanças ;lO trânsito do município. passar mão úniC'-2
'12 rua Ger. C2rnara ~ Pátria, quem está na Pátria, deverá ter acesso ao HCC
ceia rua Cipriano da luz. não será mudado o acesse a emergência do HCC, '.:eté
P!ó_C::l de sinafizaçãc conduzindo o condutor. TambéM soiicita qUe G
esta:::ionamento seja em sentido obliquc de ambos 05 lados. duplicando assirr. .:;
~-iur,;e(O de vagas.o ;Jonto de Taxi peiTTla~ecerá no local, porém cc:,;
d:S;:J8r:ibilizaçãodiferente. Segue projeto em anexe Aprovado por unanimidade.

Quinto - O DMT. através da diretora designada, oficio n° 041-A/20~16soiicita
que passe a se, mão única a Rua Jtararé - Alexandre da Motta trecho que
C01"':1preendeas ruas XV de Novembro e Alexandre da Motta. ten.do em vista ,r;8>Y
L.i'dez c' trâ::s~ta no rocaL Será destine:aa uma área para carga e descarga P~~é"ç.
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,mercado Ioc3~jzada ali, b lae,a] será devidamente sina!izadc, iembrandc não
2fe!a~éoutras vias. Aprovado por unanimidade.

Sexto - O DMT, através da diretora designada, oficie n° 041-A!2016 solicita ao
:r'/T 3prov2Ção do fechamento. do acesso Rua Dinarte da CostE _ Av Flores da
'::'::v.nhê:,os ve!cuios para terem acesso ceverão ir até 2 rótula em frente ao
Sup ..:n.-r:8icaoo Coqueiros Glória, já que é proibida a entrada e retemo sentidc
Bc;gh,=~i - Centro naquele trecho, informa também que não há respeito pai p8:i.:e
dos condutores, causando acidentes e transtornos, Segue projeto anexo.
Aprovado por unanim!dade.

SéVmo - O DMTl através da diretora designada. oficio n° 041-.Al2016 as
empieses deverão pedir prévia autorização para o DMT. para expor bens (carros e
:Tiotos) em local de estacionamento. indicando, dia e hora e tempo de exposição
:lê permanêr;c:a dos mesmos, neste mesmo sentido o Drv1Tinformará todas as
re.'fer,c23 de- veiculos, metos e construtoras afim de instrui-las quanto ao
,:)rocedi:ne:l~o a ser tomado pelo DMT, informando 88 medidas caofveis, seguê
8,xe-rriPbsanexo. Aprovado por unanimidade.

Ob:P/C - O DMT, através da diretora designada, oficio ro" 041~Aj2016
=:~c.~r();nhaao CMT, para aprovação, oficio sob o n° 043i2016, autorização para
~:r:ti..ifS de É:rea azui em garagem inativa junto a !aja arqueiro, caso aprovado será
'SVai"it2c!o fT,E:-io fio. Aprovado por unanimidade.

~;z, ~O DI",H, através da diretora designada, ofic:io n° 041-,.!1,/20i6 sugere
"en"'rr, eC._ i~"~'I'a'aa'e e ~Co'lt""'h;'I'rlade a 'o"I,'s"" 0'0. represent~n'<t:>r:" 0'0 CO"S-li-l'",; .1, .•., ,~o ;t::~cll' d~.•..c:::.~i'.... , I v.., ~v '--.' -. Cl (~-:> 11 t'n,,-,

ê'.IIUnic;9si de Deficientes Físicos ao CMT, tendo em vista a lei de ;nclusão SOd2ii
"13~.t:,6/2C15.Aprovado por unarl!midade.

~éo~m(i - O D;~1T,atravÉs da diretora designada, oficio n° 041~A!2016 suger3
.:e::::-c}::ia ~e~2(idade '9 aceitabi!idade, a inclusão de representantes do CG~sefhc
:'/'J:,",).:.;[.a:do fV!eio Ambiente. Aprovado por ur1,sr::lmid21de.

CJ&dn10Pnma!ro - O DMT, através da diretora designada, oficio n° 041-A!20:6
:e-v.;';pera c CkF a discussão, a pintura de toda fi area central com jemarcaç.ão
je 'Jaga, o ve~curo dev.erá estacionar dentro da área delimitada. conforme
.-;-s~r3ºem legal. lndefeiido por unanimidade,

Gécirno Segundo - O DMT, através da diretora designada, oficio n~ Ot,1-A/20i3
i'?',,:S:c~:aG Cf'/T Dara discussão, paía posterior proiato, mudanC2 no t;-ansitc ne. , . '-
J.:.:J Fiors-s ds Cunha esquina com a Rua Merecnai M. da Luz, Gorr; objetivo de
::::"T':(1uir'2 velocidade dos veiculas. fazer com que 6nitus-e veicUles tenna:i, racuc'
':'';:;f3 :?:n~,2.f!'éi ri:;feriaa rua, sem atrapalhar o t;-ansita. iernbrando que i-:esse trec);c
,:á g,"arlde movime:i!o de õnibus, <.Ima vez que é entrada p3r3 a UP~
M~men:aneamGnte indeferido, há projeto do mercado Sca Vista e-r-;
,~;"lQ.3merjto>

~-:..-'
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uecimo 'erceiro - o Prefeito, sob o Gficio n'O 052/16, solicita ao C1v!T
'maf'J!festaçâo expressa acerca da manutençã_o do valor da passagem de
tl"s:'1SCorte coletivo urbano no Município de Carazinho, tendo em vista a
:=:;ciicabiiidadeda le: municipal n" 8.074 de 29 de janeiro de 2016, que se refe:-e a
idad2 dos veículos que compõe a frota do Transporte Coletivo U;-banc do
;'t1lir,jcip!o de Carazinho, que passa de- 12 anos para 14 anos de uso, median~e
revisão oeriédica anual quanto aos aspectos de segurança, cOilserv2ção e
:omoc:cade. A manifestação do CMT acerca da manutenção do vaior das
passagens foi aprovado em momento anterior de acordo com planilhas e eis
;cordc com a lei.

::'éd,r::c Qu,srto - Da!tri da Silva solicita 80 DMT, sob o protocole
2C"~S030812-:598/C8;03!2016 a mudançã da parada de êr.ibus déi esqu!;'!3. A.v.
::-!ore-s:;a Cunha com::; P-.v.Antônio José 8arlete, os motoristas que fazem a drha
S8;~ftOA.niônio não param nela por achar ruim manobrar, também fica perio da
sir:ai,eir3 e quando cho'Je só não se molha a cabeça. Peço que a parada retor;,e
":o-~ ~",..i,c.C>-~ an'os !~,..i~'oj"a 3 Passos l11defe,",c"o ~o'"u!"'-""';nl""ll"~'de~~,':;"Iv,'u~ ~I<;:: . l••.... ,c,-,u, . , . ,.... .,<:!:u, •• l<~ .

Déc:ms" Quinto - O vereador Orion Albuquerque, sob indicação do oficio
:-:~'i~S42soilci!a que seja realizado a manuienção na placa indicativa do Dist:-itc 2
: "cn :",c'..J'c Baldo A!buquerque. Jndeferido por não pertencer 30 Df\"iT.

0éc;mo Sexto - O vsreaaor Orion Albuquerque, sob injícação do oncio f:~:',6'::\8
.Soi,clta que 2eja rearizaGa a manutenção nas placas ind~cativas dos bai:-fQs. 8!T:
;,!l1itas ruas não há identificação, e em algumas delas, e-ncontr8m-ss ap2gad2s .
.~sr:jc er;, vista facilitar a !ocailzação para a cornuriidade e tambérG pa:-:: os
\fis:~2r:esdo município. Há projeto para a áreê:central, será realizado estudo 8
:Bl/d0t:amentc de valores, para ta! manutenção,

Dé~ir"'io -Sétirno - O Sí. Bruno Nunes Cézar, soHeita ao CMT, a transferêt"'lcé do
:.".;Jr:!odo tax! io~ado eIT"! seu nome, iocalizado Av Gal. Fi:Jres da C,..1flna em frente
2;0 Hice:- Boa Vista Dara Roseveite Machado Muniz. Também solicita Que 20ÓS ~. , . .
:~é!nsfe,enc;aseja dado baixa do ponto lotado em seL: ;)Onle, e sua df-vide
no;.:c!cg2ção Indeferido por unanimidade, já. tem um ponto apn:nraco
3;itBfk:rmente.

,Jé-::i;T~vOitavo ~O 5r8. Maria Helena Soares solic-;ta ao CMT, ê. transferência de
.:"Jvi1Wda taxi lotado em seu nome, na Rua P:[atiní n~267 para Sr. Pedro Silveira
:::08 S8<ltOS. iocalizado em frente a UPA. Tarnbérn sOlicitEi que após a lransferêi!G:::;:
se.is 0200 b2iX9 de ponto lofado ern seu nome. e sua devidcl homoJcgeçao.
Dsf6\;"~dopor til1anímidade.

Dé;:1rT!c.NOfm - O Sr. R.einaldo Evertofl de Souza, Síndico do conocm1n!s
\:'!;:S_2ia Toscana, solicita ao CMT, que seja re-vistoo tráfegc da Rua 1C de Ma~o
~e:",;:reas ,Lias Ernesto Alves e 14 de Julho), pois o mesmo se dá sentido de mão
Cur)a se oDserv.srmos a Rua 10 de Maio em sua extensâo em sentido de ,TiâG

~,~iC3;,::encCJque quando se chega na Rua 14 de JiJ:hc, pela Rua i o c!s Maic, :::;



condutor apta por seguir a ~squerda ou direita, para. seguir em direção 3C C20.!rc.

O~ condutores podem usar a Rua Barão de Antonir,a ou a Rua Marques do
POrilbaL este pequeno ajuste melhoraria o tráfego de veículos e pedestres. se
deferido solicito a devida sinaiização, orientação de condutores e pecestr-ês.
indeferido per unanimidade.

\!!gésimo - O Sr. Arceiino Francisco Foltz, sob indicação do protocole r,o
2028í2D16 solicita ao CMT, a coiocação de um quebra~molas na Rua Marecha:
!-iermes, entre as ruas Lopes Trovão e Barão do Cotegipe. Jndeferido PCl"

. .. riunammiOa"",e.

Vigésimo Primeiro - Os moradores do Bairro Vila Rica, solicitam dois qU6bra-
;:",o!as na Rua XV de Novembro, pois nessa rua o asfalto é novo e os motc:risi:22
f2zem pega de carro e moto. colocando em risco a vida dos moradores. Aprcvado
por unanimidade, será realizado um estudo da localização para a colocação
eles quebra-molas.

Vigi-simo Segundo - O vereador Anselmo Britzke, sob indicação do p;-otocorc
r~O'!39C7solicita ao !3MT 3 implantação de um quebra-molas, na rua Si(juei~.s.
Campos, no Balrro V:ia Rica, próximo ao posto de combustlveis, onde ;TIU!tcs
veicu;os emoreendem alta velocidade ao transitar por essa via, colocando 8r'"i

íisco 3 vida das pessoas que ali trafegam, prinôpalmente idosos e crianças.
lnstalando o quebra~molas como forma de- prevenção. Deferido por
unanimidade.

Vigésimo Terceiro - A comunidade escolar da Escoia Estadu:l:i de Ensino Médio
Conego João Batista SORG- sob indicação de oficio n° 02í20í6 S«c:Ís ~
lr;.s'taiação de uma lombada em frente ao portão principal da E.E.E.fv'!., 13 r:..;z
, ',r.. ~"'~8' d" I. . -. f E" - -:\':arecnC', l-ionano n~o,-" c oe mo elo 19ua InSta!ada em .•ente a SCC:2Qe :::1"'':.'-<::

Fundarnents1 Princesa Jsabei, na rua Alexandre da Meta, salientamos 03 bG'~,~~
'r:::~,.I~-,...•...,;;:r-.ht'--lr,<;:. após' 'nstalaça-o lencOo em 'Ji.;:~:" o g-an"e r;"'i....,'.';rr.;::;,-~,..., ~:~.,.~~....:,(<:1.•.•U.~ '-.~.I•.•,-,,," .•..• '-' I ...•..• ". ,,~,'-" "u .,.V1J'"" ..•.;I,~ '~.::;;

veic~!os e pedestres, que gera um eievaào risc:J de aciàentes neste loca;,
scíicii:amcs como medida preventiva, forçando motoristas reduzirem a ve!ocici::::::e.
er:: frente a instituição de ensino. Já foi aprovado anteriormente.

Vigésimo Quarto - A comunidade escolar da ESCOlade Ensino Fundamental Di.
Alfredo D'Amore, sob indicação do oficio :10 005/2016 solicita uma lombada f;$i(:~
:;a rua ~:jgenjo \Neic!jsh n° 613, tendo em vista ;::ue nos horários de e:-:OÍ;--::;G2. 2-
sarda o trafego aumenta, aruá é estreita e a veloddade não é respeitada, serdic
:'~UEno dia 18/03/15, uma aluna foi atropelada, tende em vista ~ue estão
rr.stricu:,ados 320 alunos. Aprovado por unanimidade.

Vigésimo Quinto - A. comunidade escolar da Escola de Ensine Fundarnents: Dê
'::',irredo D'.A.rnore, sob indicação do oficio n° 005/2016 solicita na n.•3 E;.Jgenio
.VVeid!ish n° 613, que seja pintada a faixa de segurança.. já existente em fre""i!e -3.;:-

?olião principaL Já f01 executado.



. Vigésimo Sexto - A Escoia Municipal de Ensino Fundamental Patronato
Santo Antônio, sob indicação do oficio n" 04/2016 solicita a colocação dE
lombada e sinalização na rua Padre Luiz GuaneHa, na qual transitam em torno de
400 aiunos, nos turnos da manhã e tarde, com idades entre '06 a 15 anos d6
idade. Segue em anexo as _assinaturas da comur.idade esco!ar. Aprovado ;':-0"
unanimidade_

V~gé5jmo Sétimo - Eleandra Nunes da Rosa, so1icita ao eM!, uma licença parE:
::;'2rr-ocinha ae churrasco grego, em um destes endereços: .Av. Flores c1&
cunha,239C: ,A.v.Fiares da cunha,2395; Av. Fiores da cunha,2399. lndeferidc por
unar!imldade.

VJgásimo Oitavo - MORADORES solicitam ao CfvH a possibilidade de reaíoeação
do trailer de ianches que atualmente localiza-se em frente a imóveis m:sÍc
....es~dencial e comercial. localizado na Av. Flores da cunha, 927, afim de mejhorar e
ate!loer a qualidade ée vida e SOriO dos moradores, os quais reclamam em função
do intenso barulho e odor de fritura no período da noite. Saiientam qU'8 tlão
querem prejudicar ninguém. Deferido por unanimidade, sendo realocado pa:-a
2 frente do Banco Banrisui,

Trigésimo - O vereador Orion Albuquerque, sob indicação do protoc;)lc ;;0'
~0886, so!íc;ta ao Cri.~Tredutores de velocidade na Rua Itararé. pois ocorrs::;
QiV8:S0S acidentes no iocal por imprudência dos motoristas, este pedido reforça os
sem ais pedidos por outros vereadores. Neste mesmo sentido e Senhora: ~iiercide
Francisca Pasquetti, sob indicação de protocoio n.j 2212/2016 requer entrega de
,;,oa:;.:oassinadc re-ferente a rua Itararé, segue xérox feite em 13iG3/20i4; pedindo
seis queb:-3-moJas, no entanto somente dois foram j;)stalados até ag:.ra, nc
'n!:;~;T,c•..nai5 dois são necessários. Segue anexo. Será feito ,estudo.

Trigésimo Primeiro - O vereado:- Anselmo 8ritzke, sob indícaçãa do pr~tocoio n"
14164, s01icita ao CMT a implantação de um q'-Jebra-molas na rua Marechal
~lorjano, p:óximo ao posto de combustíveis Indeferido por unanimidade,

Tr~gésimo Segundo - O vereador Alaor Tomaz, sob indicação do protecolo .:
!25~O, soilcita ao CMT a implantação de redutores de velocidade ou q:..:e'ara-
molas, na esquina da Rua Mato Grosso com Sergipe no Bairro Oriental. Será feito
estuào t~cníco,

Trigésimo Terceiro - O vereador Erlei Vieira, sob indicação do protocDie r;"
1279'2-,soilc;ta ao CMT a implantação de um quetí3-moias na rua Graç2 Arai:h,;.
".o L25, Bairro Sassi. Indeferido por unanimidade.

Tr~gésimo QUlSl!10 - O 'fereaáor Daniel \/Vebe!", sob indicação do prot(:.c:'!D
~.,oi3J54, se-iicita ao eMT a implantação de ur.:. quebra-mOlas na rija PiauL
indeferido por unanimidade.

.'



Trjgés~mo Quinto - O ve,eador Er!ei Vieira, sob indicação do protocolo (1"'9664.
solicita ao Cfv'lT a implantação de um quebra-molas na rua Antônio José Bar!ets,
em fmnte ao n° 103. indeferido por unanimidade, por haver outros quebra-
molas

Trigésimo Sexto - O vereador Aiaor Tomaz, sob indicação do protocolo n° 11298
.solieita ao CMT a implantação de quebra-molas e sinalização na rua Porto rl.legre<
Bairro Fay. Indeferido por unanimidade.

Trigésimo Sétimo - O vereador Alaor Tomaz, sob indicação do protocolo ,,~
~i300, soíicita ao CMT a implantação de quebra-malas e sinalização na rija
Ch2pada, Bairro Fay. Indeferido por unanimidade, por ser declive,

Trigésimo Oitavo - O vereador A!aor Tomaz, sob indicação do protocolo ;;;0
1-:379. solícita ao CMT a implantação de quebra.moias ou redutor de veiocidadee
:;;;nalização em frente a EMEI Leonel de Moura Brizo1a, devido ao fluxo de vEicules
causa preocupação 20S pais. Deferido por unanimidade.

C Presidente do CMT Adair do Prado, nomeia como secretária de- Conse!hc
.;:.)essar:óra Rossini.

o DMT traz p discussão assunto referente às f!oreiras que compreende a quadrô
do calçadão pra estucio junto a SMOV, SEPLAN para corte das mesmas junte ac
estacionamento liberando assim mais vagas de estacionamento.

!
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. .Adair do Prado
Presiden:e do Cl\.'íT

'; c Teli QTPM Luis Fe~nando
Costa de OH'ie1ra

38° Batalhão poncia Militar

. .-" -, .... '.' .'

Gerson A.renát
S!ndicato Servidores f'Jlunicipais

t<) ".,- ..<1 X,(YJ .1.-- __...• '
1'.!essandra Rossiní

Secretária

-•••..•..•

"WHson Teodoro de Souza
Sintaxlcar

". /'.)."
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