
EMENDA MODIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 008/21, de 18 de 

fevereiro de 2021, de Autoria do Executivo Municipal de Roca Sales.  

 
 

Projeto de Emenda Modificativa ao Projeto de 

Lei nº 008/21, de 18 de fevereiro de 2021, de 

Autoria do Executivo Municipal de Roca 

Sales/RS, que modifica a redação do artigo 3º, 

inciso I do referido Projeto, acrescenta data de 

conclusão da Obra e dá outras providencias. 

 
Art. 1º - Fica modificada a redação do art. 3º, inciso I do Projeto de 

Lei Nº 008/21, de 18 de fevereiro de 2021, de autoria do Executivo Municipal de Roca 

Sales, acrescentando o prazo de conclusão da obra, propostos no Projeto de Lei. 

 

Art. 2º - A redação do art. 3°, inciso I passará a vigorar da seguinte 

forma: 

 

I – As obras de construção do prédio da Delegacia de Polícia 

Civil deverão iniciar no prazo de 02 (dois) anos, contados da data de assinatura da 

Escritura de Doação, devendo tal obra ser concluída até a data de 31 de dezembro 

de 2023, sendo facultada sua prorrogação de conclusão pelo prazo de 01 (um) ano, 

todavia, desde que que a obra tenha atingido o percentual de 75% na data antes 

referida. 

   

Art. 3º - Esta Emenda será promulgada pela Mesa da Câmara 

Municipal, na data de sua aprovação. 

 

   SALA DAS SESSÕES, 29 de março de 2021. 

 

 
......................................              .....................................     ............................................ 

Tairo Weirich                             Cleber Scottá                    Nelson V. Salvador 

Vereador Presidente                  Vereador Relator               Vereador Vogal 

 

 

Comissão de Constituição e Justiça 

 

 

......................................              .....................................     ............................................ 

Paulo Ricardo Gonçalves           Jaquisele dos Santos         Henrique Pivatto           

Vereador Presidente                   Vereador Relator               Vereador Vogal 

 

Comissão de Orçamento e Finanças 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

Na ocasião, os membros das respectivas comissões permanentes, de 

forma unanime, entenderam necessária, possível e viável à proposição que consiste na 

doação proposta pelo Poder Executivo Municipal, inclusive, ratificando se tratar de 

Projeto Constitucional e Legal. 

 

Por outro lado, ambas as comissões sugeriram emenda ao texto base 

do referido Projeto de Lei, apenas para que o Estado do Rio Grande do Sul, 

representado pelo órgão que compreende a Polícia Civil do Estado, assuma a obrigação 

de concluir a obra (Nova sede da Delegacia de Polícia) até a data de 31 de dezembro de 

2023.  

 

Fica, todavia, facultado a prorrogação da sua conclusão pelo prazo 

improrrogável de 01 (um) ano, desde que a obra tenha atingido o percentual de 75% na 

data antes referida. 

 

 
      SALA DAS SESSÕES, 29 de março de 2021. 

 

 

......................................       .....................................     ............................................ 

Tairo Weirich                      Cleber Scottá                    Nelson V. Salvador 

Vereador Presidente            Vereador Relator              Vereador Vogal 

 

Comissão de Constituição e Justiça 

 

 

 

......................................              .....................................     ............................................ 

Paulo Ricardo Gonçalves           Jaquisele dos Santos         Henrique Pivatto           

Vereador Presidente                   Vereador Relator              Vereador Vogal 

 

Comissão de Orçamento e Finanças 


