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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Daniel Weber
CÂMARA MUNICIPAL DE 

VEREADORES DE CARAZINHO Vereador - PP

Of. Circ. N5. 00088/2019-GAB

Viviane Meneses

Venho através deste oficio .solicitar que seja incluída a justificativa no PLCL10/2019.

Justificativa:

O Projeto de Lei pretende alterar a redação do parágrafo único do artigo 190 da Lei 
Complementar n° 003/85, para reduzir o prazo do proprietário de imóvel notificado em 
razão de seu terreno estar coberto por mato ou servido de depósito de lixo, prevendo 
multa pelo descumprimento da medida, que será majorada em caso de reincidência.
O Município de Carazinho vem intensificando a fiscalização, os trabalhos e 
conscientização de nossos munícipes, com a finalidade de alertar a população em 
geral, e, especialmente, os proprietários de terrenos baldios, sobre a obrigatoriedade 
da limpeza e drenagem de seus terrenos, em função dos riscos de infestação do 
mosquito transmissor da dengue, bem como de outros animais peçonhentos 
causadores de doenças.
É comum encontrarmos terrenos baldios em total abandono, em diversos bairros, 
incluindo-se nesta situação muitas ruas centrais da cidade, e esta imagem pode ser 
modificada com a aprovação deste projeto, disciplinando os moradores a deixar nossa 
cidade mais limpa.
Por esta razão, estamos encaminhando o presente Projeto de Lei, para apreciação e 
aprovação dessa Colenda Câmara, no intuito de impor a obrigatoriedade aos 
proprietários de terrenos baldios em fazer a sua limpeza, aplicando-se multa pelo 
descumprimento desta lei, que deverá ser majorada em caso de reincidência.
Dessa feita, com a matéria proposta, evidenciado fica o interesse público na 
consecução deste objeto, razão pela qual solicito análise e votação do projeto.
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Carazinho, 29 de novembro de 2019.
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