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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: ABAIXO

EMENDA: Inclui os §§ 5° e 6º ao caput do Art.92 da Lei complementar n°003/1985, a fim de aplicar
multa sobre descarte de lixo em logradouros públicos da cidade de Carazinho.

Art.1°. Fica incluído os §§ 5° e 6º ao caput do art. 92 do Código de Posturas do Município de
Carazinho, com a seguinte redação:

“Art.92[...]
§ 5°. É proibido o descarte, por pessoas físicas ou jurídicas, de qualquer tipo de lixo nos
logradouros públicos da cidade de Carazinho fora dos equipamentos destinados a este fim
(lixeiras).
I. Em caso de desobediência à orientação das autoridades competentes, o infrator será multado no
valor de 28,30 UFIRS, que pode ser dobrado em caso de reincidência.
II. A receita arrecadada com o valor das multas será destinada à realização de campanhas
educativas à população, relativas à limpeza urbana e preservação do patrimônio de Carazinho.”
§ 6º. Além do flagrante realizado por autoridades, qualquer cidadão poderá denunciar os ilícitos
através do setor de fiscalização do Município de Carazinho.”

Art.2º. Esta Lei Complementar entra em vigor após 220 (duzentos e vinte) dias de sua publicação. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Com o intuito de manter uma cidade limpa e conservada, é de grande valia criar meios que
empeçam o acúmulo de lixos em logradouro na cidade Carazinho.   
Lixo é um problema recorrente em várias cidades do Brasil, entupindo bueiros, causando
inundações em dias chuvosos, contaminado águas antes potável.  A consequência dessa
imprudência é a proliferação de insetos e ratos, principalmente mosquitos, causadores de doenças.
Algumas cidades gaúchas como, Canoas, Novo Hamburgo e Porto Alegre, já têm leis de aplicação
de multas ao cidadão que joga lixo fora de equipamentos destinados a este fim. Outras cidades
brasileiras já dispõem da lei aqui mencionada. 

Sala Antônio Libório Bervian, em 17 de abril de 2019.
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