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Excelentissimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Camara Municipal de Vereadores

CAmARA fviUNICiPAL 
DE CARAZINHO
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Encaminha Projeto de Lei n° 008/19

Senhor Presidente:

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

008/19, desta data, que Reconhece o Municipio de Carazinho como “Capital da 

Hospitalidade e da Logistica”.

Exposicao de Motives:

O projeto de lei sugerido tem o intuito de reconhecer o Municipio de 

Carazinho como Capital da Hospitalidade e da Logistica, ampliando assim o 

reconhecimento constante na Lei Municipal n° 7.273/2010.

Segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual da Fazenda em 

19/06/2017, o Municipio de Carazinho e o segundo do Estado com maior variagao no 

hdice de Participagao dos Municipios - IPM (128%), estando abaixo apenas de 

Alpestre (386%). Em 2011 o IPM foi de 0,383, passando para 0,814 em 2017, com 

estimativa de 0,878 em 2018.

O Indice de Participagao de Carazinho no rateio do ICMS vem 

crescendo desde 2010 e e atribuido a participagao da Logistica na formagao do Valor 

Adicionado.

Devido ao fortalecimento da Logistica no municipio o Valor Adicionado 

correspondente a esta atividadefoi aumentando, chegando em 2016 a representar 

64% do total de R$ 2.805.483.059,17. /
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Gragas ao incremento da Logistica, nosso Municipio, no periodo de 

2011 a 2017 passou da 49a para a 17a posigao no valor de retorno do ICMS entre 

os 497 municipios gauchos.

Em razao do exposto, e em virtude da logistica ser um segmento de 

destaque em nosso Municipio, solicitamos a aprovagao da presente propositura.

Atenciosamente,

; Prefeito
DDV
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PROJETO DE LEI N° 008, DE 08 DE JANEIRO DE 2019.

Reconhece o Municipio de 
Carazinho como “Capital da 
Hospitalidade e da Logistica”.

Art. 1° Fica o Municipio de Carazinho reconhecido como “Capital da 
Hospitabilidade e da Logistica”

Art. 2° Fica instituida a obrigatoriedade de transcrigao do slogan "Capital 
da Hospitalidade e da Logistica", nos cabegalhos ou rodapes de todos os documentos 
oficiais, papeis timbrados e impresses da administragao direta, autarquia e fundacional 
do Municipio de Carazinho.

Paragrafo unico. Todo o material de marketing promocional e de carater 
publicitario, que divulgue o Municipio, sendo elaborado pelo poder publico municipal ou 
que por ele tenha sido legalmente patrocinado, a partir da vigencia desta Lei, 
obrigatoriamente, tambem devera center em destaque a transcrigao do slogan "Capital 
da Hospitalidade e da Logistica".

Art. 3° Fica limitado ao prazo maximo de 06 (seis) meses, apos a 
publicagao da presente Lei, a utilizagao dos estoques de material's de divulgagao, papeis 
timbrados, impresses e outros que ainda nao detenham a transcrigao do slogan "Capital 
da Hospitalidade e da Logistica", tomando-se obrigatoria a transcrigao do slogan 
supracitado nestes materials quando for efetuada a renovagao dos referidos estoques 
do Poder Executive.

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

Gabinete do Prefeito, 08 de Janeiro de 2019.

Prefeito/
DDV
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