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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Carezinho, 25 de setembro de 2017.

Excelenlíssimo Senhor,

Ver, Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Encaminha Projeto de Lei nO 105/17

Senhor Presidente:

c;~MA"'A MUNICIPAL
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Pelo presente encaminharnos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei nO
105/17, desta dala, que Allera denominação de Secretaria Municipal e revoga a Lei

Municipal nO 6.64912007.

Exposição de Motivos:

o projeto de lei apresentado esta sendo er'lcaminhado em atendimento a

solidlação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Mobilidade Urbana, que

deseja alterar sua derlOminação para Secretaria Municipal de Desenvolvimer'lto, Ciêr'lcia,

Tecr'lologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambier'lte, em virtude de fuluras parcerias com a

Secrelaria de Desenvoivimer'lto do Estado e Universidades.

Atenciosamente,
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PROJETO DE LEI N° 105, DE 25 DE SETEMBRO DE 2017.

Altera denf}mlnaç~o de Soteretaria Municipal e
revoga a Lei Municipal n" 6.64912007.

Art. 1" Fica alterada a denominação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e
MObilidade Urbana, constante da Lei Municipal '107.321/11. passando a denominar-se Secretaria
Municipal de Desenvolvimento. Ciência, Tecnologia, Mobilidade Urb<lna e Meio Ambiente.

Art. 2" sao atribuiçôcs da Secretaria MunicIpal de Oesenvoivim",nto. Ciência.
Tecnologia, Mobilidade Urbana e Meio Ambiente;

I - Planejar, coordenar e exeeu1ar as políticas do desenVOlvimento induslrial.
comercial e de sel\tiços na esfera do Municlpio:

11- Promover intercâmbios e convênios com entidades estaduais. fadarais e da
iniciativa privada;

111- Re<Jlizarestudos e pesquisas para fomentar o desenvolvimento de todos os
setores da economia:

IV - Implantar a infra-estrutura no Distrito Industrial visando a ínstalaçi'io de rJOV-dS
empresas;

V - Atrair e reaíocar novos empreendimentos, objetivando a expansão da
capacidade de absorção de mão-de-obra locaL

VI • Elabor<lr projetos de natureza sócio-econ6mica, cientifica e tecnoiógica no
âmbito do Municíp'o de Carazínho, em suas mais variadas manifestações, visando captar recursos
financeiros junto a instituições pubiicas e privadas:

VII - Exercer as atividades de e%lanharia de tréfego, fiscalizaçeo de trânsito,
educação de trânsito, controle e análise de estatistica, conforme eXigênci"s do Conselho Nacional
de Tránsito - CONTRAN;

VIII. Criaçào, construção e manutençao de parques ftorestais:
IX - Coordenar a realização de projetos e aÇÕes de proteção à fauna, MOIae

mananciais hidricos:
x - Licenciamento ambiental de empr~nd;mentos e ativklades de impacto

ambiental lor-al e aquelas que lhe forem delegadas pelo Estado, por instrumento legal ou
convênio, em conformidade com a legislação pertioonte.

Art, 3" Pal1'l o desempenho de suas atribuições, a Secretaria Municipal de
Des<ónvolvimento, Ciência, Tecnologia, Mobilkladc Urbana s Meio Ambiente, contará com os
Departamentos de:

aI Indústria e Comércio:
bl Meio Ambiente;
cl Transito e Transporte

Art, 4" Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação

Art, 5" Revogam-se as disposições da Lei Municipal nO6.649/2007

Gabinete do Prefeito, 25 de selembro de 2017.
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