
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

EMENT A: Reconhece 0 Municipio de
Carazinho como "Capital da
Hospitalidade" .

Art. 2° - Fica institufda a obrigatoriedade de transcri9ao do slogan "Capital da

Hospitalidade", nos cabe9alhos ou rodapes de todos os documentos oficiais, papeis timbrados e

impressos da administra9ao direta, autarquica e fundacional da Prefeitura Municipal de

Carazinho, bem como em todos os documentos oficiais, impressos e papeis timbrados da Camara

Paragrafo Unico - Todo 0 material de marketing promocional e de carater

publicitario, que divulgue 0 municipio, sendo elaborado pelo poder publico municipal ou que por

ele tenha sido legalmente patrocinado, a partir da vigencia desta Lei, obrigatoriamente, tambem

devera conter em destaque a transcri9ao do slogan "Carazinho - Capital da Hospitalidade".

Art. 3° - Fica limitado ao prazo maximo de 06 (seis) meses, apos a publica9ao

da presente Lei, a utiliza9ao dos estoques de materiais de divulga9ao, papeis timbrados,

impressos e outros que ainda nao detenham a transcri9ao do slogan "Capital da

Hospitalidade", tomando-se obrigatoria a transcri9ao do slogan supra citado nestes materiais

quando for efetuada a renova9ao dos referidos estoques dos Poderes Executivo e Legislativo
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

JUSTIFICATIVA: 0 presente Projeto de lei visa reconhecer oficialmente 0 Municipio de
Carazinho, como cidade hospitaleira, pela divulgavao dos municipes e das autoridades,
principalmente em seus discursos pelo municipio e regiao.
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