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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CARAZINHO-RS

ORIENTAÇÃO TÉCNICA 
058/2021

Matéria: PLL 022/2021
Ementa: PROJETO DE LEI. INICIATIVA DE 
VEREADOR. DISPÕE SOBRE HOMENAGEM 
CONCEDIDA PELA CÂMARA MUNICIPAL. VÍCIO 
FORMAL. MATÉRIA DEVE SER VEICULADA 
POR DECRETO LEGISLATIVO. NÃO

ORIENTAÇÃOVINCULAÇÃO.
DESFAVORÁVEL.

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 022, de 29 de março 
de 2021, de autoria de vereador, que “institui a figura do Aluno Exemplar, a ser 
homenageado e premiado e Professor Exemplar".

A propositura está desacompanhada da exposição de motivos.

E o brevíssimo relato, passa-se a fundamentar.

Preliminarmente.

A competência material e a iniciativa legislativa estão corretas, 
considerando que a homenagem se restringe ao âmbito municipal e o certificado será 
concedido exclusivamente pelo Poder Legislativo.

A forma de veiculação da matéria (projeto de lei), por outro lado 
encontra-se equivocada, tendo em vista que o correto seria projeto de decreto legislativo, 
vez que a matéria envolve competência exclusiva do Poder Legislativo Municipal.

Nesse sentido:

Art. 103 - Projeto de Decreto Legislativo é a proposição que 
disciplina matéria de exclusiva competência da Câmara. 
Parágrafo Único - São objetos de Projeto de Decreto 
Legislativo, entre outros:
a) revogada; (Redação dada pela Resolução n° 345/2018)
b) decisão sobre as contas anuais do Prefeito;
c) autorização para o Prefeito ausentar-se do Município ou 
licenciar-se;
d) cassação de mandato;
e) demais atos que independem da sanção do Prefeito.

Ainda, cabe lembrar que o Poder Legislativo de Carazinho já 
reconhece, anualmente, os profissionais de ensino do Município através do título 
"Professor Emérito", homenagem instituída através do Decreto Legislativo n° 03/2011, e 
alterada pelos decretos 004/2011 e 009/2011. As escolhas são feitas por comissão
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formada por vereadores especialmente para analisar os currículos indicados pelos órgãos 
ligados a cada esfera de ensino ou pelas próprias escolas.

Da mesma forma ocorre com relação aos alunos que se 
destacaram no Município, os quais são reconhecidos através das homenagens “Aluno 
Nota 10" e “Aluno Destaque Inclusivo”, instituídos pelos Decretos Legislativos n°s 06/2018 
e 013/2018.

POR TAIS RAZÕES e sem mais delongas, esta Procuradoria 
Legislativa opina pela inviabilidade técnico-jurídica do PLL 022/2021.

É a fundamentação.

É a conclusão, salvo melhor juízo.

Carazinho (RS), 5 de abril de»2021.

<!/

Mateus Fdmana Casali 
Assessor Jurídico da-Mésa Diretora 
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