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PROJETO DE RESOLUC^0 001/2022
(Autoria do Vereador Everton Rezende Nestlehner)

"INSTITul     NO    AMBITO    MUNICIPAL    A    HONRARIA

POLICIAL    DESTAQUE    DO    ANO     E    DA    OuTRAS

PROVIDENCIAS".

Art.  1°.  -Fica  instituido a  "Honraria  Policial  Militar Destaque  do Ano"  e a  "Honraria
Policial Civil  Destaque do Ano" a ser outorgado anualmente pela Camara Municipal a urn
membro da Policia Militar e a urn membro da Policia Civil que atua no Municipio e que se
destacou em seus afazeres durante o ano.

Art. 2° -Anualmente,  ate o dia 31  de mango,  a chefia da Policia Militar e a chefia da
Polieia Civil  no  municipio,   encaminhafa a  indicaeao do  nome escolhido juntamente com
sua qualificagao para a Camara Municipal de lporanga.

Pafagrafo t]nico - Fica a criterio dos membros da Policia Civil e Militar a forma de
escolha do homenageado.

Art. 3° -A Sessao Solene devefa ser realizada  preferencialmente no feriado de 21
de abril, tendo em vista que Tiradentes 6 o patrono da Policia Brasileira.

Art. 4° - As despesas decorrentes da execugao dessa resolugao correfao por conta
de dotag6es ongamentarias pr6prias, suplementadas se necessario.

Art.   5°   -   Esta   Lei   entra  em  vigor  na  data  de  sua   publicagao,   revogadas  as
disposig6es em contfario.

Sala  das  Sess6es,  Plenario  Vereador  Gilmar  Rodrigues,  em  08  de  setembro  de

2022. --.:-.-t``=\\

EVERTON REZENDE NESTLEHNER

Vereador da Camara Municipal
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JUSTIFICATIVA

0  presente  Projeto  de  Resolueao  tern  como  principal  finalidade,  reconhecer,

homenagear e estimular aqueles policiais que mais se destacaram no periodo de 01  (urn)

ano em prol da seguranpe de nossa comunidade.

Aqueles   policiais   que   mais   se   destacam   e   mais   trabalham   pela   cidade

merecem a devida valorizagao pelos Poderes constituidos do Municipio.

Pelas  raz6es  expostas  peso  o  apoio  de  todos  os  colegas  Vereadores  para

aprova9ao do presente Projeto de Resolugao.

Sala  das  Sess6es,  Plenario  Vereador  Gilmar  Rodrigues,  em  08  de  setembro  de

2022.

EVERTON REZENDE NESTLEHNER

Vereador da Camara Municipal
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