
i ^SUAT^o.
.«-V \ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO
e T-

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZn(HO*RS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
033/2019

Matéria: PL 010/2019
Ementa: PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DE 
VEREADORA. DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO 
PROJETO “ELES”. VÍCIOS FORMAIS E 
MATERIAIS NÃO EVIDENCIADOS. NÃO 
VINCULAÇÃO. ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante ao 
Departamento Jurídico desta Casa Legislativa, para que seja emitida orientação técnica, 
em seus aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n. 010, de 13 de 
fevereiro de 2019, de autoria de vereadora, que cria o Projeto "ELES”, voltado a orientar, 
informar, trocar vivências entre os homens participantes dos grupos do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculo realizado pelo Município.

A exposição de motivos segue anexa.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

A competência material é do Município de Carazinho, por envolver
nítido interesse local1.

No Projeto de Lei apresentado não se evidencia que a vereadora 
tratou de regime jurídico de servidores públicos e/ou de criação, atribuições e estruturação 
de secretarias e órgãos do Poder Executivo.

Ademais disso, a inclusão da possibilidade da realização de 
palestras, simpósios, peças teatrais e outras promoções pela Secretaria de Assistência 
Social, se mostra insuficiente para se sustentar vício formal de iniciativa. Portanto, cabível 
a propositura em deslinde.

A forma de veiculação da matéria (Projeto de Lei), da mesma
forma, encontra-se correta.

Quanto ao mérito, a matéria perpassa, exclusivamente, por um 
juízo de conveniência e oportunidade, não cabendo, aqui, interferências.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela viabilidade técnico-jurídica do PL 010/2019, lembrando que as 
correções gramaticais e lógicas devem ser feitas, oportunamente, pela Comissão
Processante.

1 Art. 30 Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
Art. 18 - Compete à Câmara Municipal, com sanção do Prefeito, dispor sobre todas as matérias de 
competência do Município, especialmente sobre:
[...)
XXIII - Legislar sobre assuntos de interesse local.
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É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 19 de fevereiro de 2019.

Mateus Romania Casali 
Assessor Jurídico oaiQfesa Diretora 
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