
 

 

PROJETO DE RESOLUÇÃO N. º 001/2022, 

DE 18 DE MARÇO DE 2022. 

 

        MENSAGEM 

 

ASSUNTO: Institui a Honraria “Policial Destaque do Ano”. 

PROPONENTE:  PODER LEGISLATIVO 

TRAMITAÇÃO:  REGIME NORMAL 

FUNDAMENTAÇÃO:   Competência: Lei Orgânica do Município/90, artigo 48. 

    

 Senhores Vereadores: 

 

 Encaminho ao Colendo Plenário da Câmara Municipal, o Projeto de Resolução nº 001/2022, 

que Institui a Honraria “Policial Destaque do Ano”. 

 O presente projeto tem por objetivo valorizar o servidor que se destacou nessa profissão 

extremamente relevante para a população, através do merecido reconhecimento por parte da 

Câmara Municipal de Ibirubá, trata-se de uma forma de valorização dos servidores da Carreira 

Militar e Civil, cujo objetivo é proteger e servir nossa comunidade. 

 Assim, propomos que a homenagem seja feita de forma alternada entre os servidores da 

Polícia Civil e da Brigada Militar, uma a cada ano. 

Sendo o que temos para o momento, submetemos ao Egrégio Plenário a apreciação do 

presente Projeto de Resolução, para o qual esperamos aprovação. 

             

Cordialmente,   

 

 

 Ver. Vagner Oliveira, 

 Bancada do Republicanos. 

 

 

 

 Verª. Patrícia Sandri, 

 Bancada do União Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 001/2022, 

DE 18 DE MARÇO DE 2022. 

 

 

Os vereadores Vagner Oliveira, da bancada do Republicanos, e Patrícia Sandri, da 

bancada do União Brasil, no uso de suas atribuições legais, propõem o seguinte Projeto de 

Resolução: 

 

Institui a Honraria “Policial Destaque do Ano”. 

 

 

 Art. 1º Fica instituída, no âmbito da Câmara Municipal de Ibirubá, a “Honraria Policial 

Destaque do Ano”, a ser outorgada, anualmente, de forma alternada, a um membro da Brigada 

Militar ou da Polícia Civil, que atua no Município e que tenha se destacado em seus afazeres 

durante o ano anterior. 

 

 Art. 2º Anualmente, até o dia 31 de março, a chefia da Brigada Militar e da Polícia Civil no 

Município, cada uma por sua vez, poderá encaminhar a indicação do nome escolhido juntamente 

com sua qualificação para a Câmara Municipal. 

Parágrafo único. Ficará a critério dos membros da Brigada Militar e da Polícia Civil a forma de 

escolha do homenageado. 

 

 Art. 3º A entrega da Honraria deverá ser realizada, preferencialmente, na semana a que 

pertencer o feriado de 21 de abril, tendo em vista que Tiradentes é o patrono da Polícia Brasileira. 

 

 Art. 4º As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

 

 Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação 

 

Ibirubá/RS, 18 de março de 2022. 

 

 

Ver. Vagner Oliveira, 

Bancada do Republicanos. 

 

 

 

Verª. Patrícia Sandri, 

Bancada do União Brasil 


