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Prefeitura de Tupanciretã 
Procuradoria Jurídica 

DECRETO N° 4898 
DE 05 DE JANEIRO DE 2016. 

Cancela o evento intitulado "Baile Municipal de Carnaval 
2016". 

O Prefeito Municipal de Tupanciretã, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas 
atribuições legais vigentes, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e 

CONSIDERANDO o porte do evento intitulado "Baile Municipal de Carnaval 2016", que 
reúne todos os blocos carnavalescos e um grande público de foliões; 

CONSIDERANDO o baixo contingente de policiais da Brigada Militar em nosso 
Município; 

CONSIDERANDO que o Comando da Brigada Militar já se manifestou sobre a 
impossibilidade de enviar mais policiais para o Município na data do evento; 

CONSIDERANDO que a Guarda Municipal não possui treinamento e atribuições legais 
para policiamento ostensivo; 

CONSIDERANDO a ocorrência de tumultos, badernas e brigas generalizadas em outros 
eventos realizados recentemente no Município; 

CONSIDERANDO que a realização do Baile Municipal de Carnaval sem as condições 
ideais de policiamento colocaria em risco a segurança dos foliões e da população em geral; 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica cancelado o evento intitulado "Baile Municipal de Carnaval 2016", que seria 
realizado na data de 09 de janeiro de 2016. 

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DE TUPANCIRETÃ, aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de 2016. 

Carlos Augusto'ááirn de Souza 
Prefeito Municipal 
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