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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO 20-.3O^

Carazinho, 01 de março de 2019.Of. n° 056/19-GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

CAWAR^r-1|:;.CípAL ! 
OE CAR/.^í^i-jq
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Responde OP 029/19

Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar cópia da Informação n° 586/2019 recebida da 

Procuradoria Geral do Município, contendo esclarecimentos acerca do Projeto de Lei 

n° 009/19, que Institui o “Dia do Pastor,: no Município de Carazinho.

Atenciosamente,

i
Prefeito

DDV

/

www.carazinho.rs.gov.br 
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro 

Telefone: (54) 3331-2699 /e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE CARAZINHO 

SECRETARIA GERAL DE GOVERNO 
DEPARTAMENTO JURÍDICO

INFORMAÇÃO n° 586/2019

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 

SECRETARIA MUNICPAL DA ADMINISTRAÇÃO 

ASSUNTO: Resposta ao OP N° 029/2019 da Câmara Municipal de Carazinho

^ ' \'v.V\

DE:

PARA:

&V ' •Prezado Secretário:

Ao tempo em que o cumprimentamos cordialmente, vimos 

responder ao pedido de parecer acerca do Ofício n° 029/2019 da Câmara Municipal de 

Carazinho, referente ao interesse coletivo do Projeto de Lei n° 009/2019.

Conforme orientação da DMP em anexo, a questão é relacionada 

ao interesse social da proposição, como, por exemplo, se a religião predominante no município 

é a evangélica.

Não foi encontrada lei nacional que institua o dia do pastor, 

conforme referido no Ofício. Portanto, é questão que não envolve aspectos jurídicos.

Tendo em vista que o Projeto de Lei foi encaminhado pelo 

Presidente da Câmara em exercício, é de discricionariedade do Prefeito, que se não tiver 

interesse na proposição, poderá retirá-la.

É o parecer.

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos as nossas
\

atenciosas saudações.
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Dados da Consulta

N° do Registro: 9824 
Forma de Recebimento: Site Borba 

Data do Recebimento; 19/02/2019 • 09:56 
Status do atendimento: Arquivado

Diretor responsável: Bartolomé Borba 
Consultor responsável: Vanessa Marques Borba 

Área: Área Legislativa 
Nome do Consulente: Gustavo Viapiana 

Cargo: Assessor Jurídico
N0 do Documento:

Assunto da consulta: "interesse coletivo PL Dia do Pastor”
"Ao cumprimentá-los (as) cordialmente, vimos por meio deste solicitar parecer referente à 
solicitação encaminha pela Câmara Municipal de Carazinho referente ao Projeto de Lei 009/2019, 
o qual institui o ?Dia do Pastor? no Município de Carazinho/RS.

No ofício a Casa Legislativa solicita que o Sr. Prefeito Municipal se manifeste acerca do Interesse 
coletivo do referido projeto, tendo em vista que há a Lei Federal n° disciplinando a matéria.

[Texto do consulente] Sendo o que se apresenta para o momento, nos colocamos à disposição de quaisquer 
esclarecimentos que se fizerem necessários.

Seguem em anexo os seguintes documentos:

1) Oficio da Câmara Municipal de Carazinho;
2) Projeto de Lei 009/2019."

Dados do Atendimento

Forma de Atendimento: Atendimento Telefónico 
Número: 190/2019 

Data e Hora: 25/02/2019-16:41
Em contato telefónico com a Dra. Amanda esclareci que o que a Câmara pretende é saber qual o 
interesse coletivo na instituição do dia do pastor, questão relacionada ao interesse social da 
proposição, como, por exemplo, se a religião predominante no município é a evangélica. Portanto, 

Teor da Resposta: é questão que não envolve aspectos jurídicos. Informei que não focalizei lei nacional que institua 
o dia do pastor, como referido na consulta. A consulente informou que o Projeto de Lei foi 
encaminhado pelo Presidente da Câmara em exercício. Alertei, portanto, que se o Prefeito não 
tiver interesse na proposição, poderá retirá-la.

i

l;


