
 

PROJETO DE LEI Nº 029-01/2017 

 

 

AUTORIZA O PODER 

EXECUTIVO A CUSTEAR 

DESPESAS DE REFORMAS E 

MELHORIAS NO PRÉDIO DA 

BRIGADA MILITAR, indica 

recursos e dá outras providências. 

 

 

    SANDRO RANIERI HERRMANN, Prefeito Municipal de Colinas, 

Estado do Rio Grande do Sul, 

        FAÇO SABER que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e 

promulgo a seguinte Lei: 

 

   Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a custear despesas de mão 

de obra e de aquisição de materiais necessários para a execução de melhorias no prédio da 

Brigada Militar desta cidade, visando especialmente maior segurança e funcionalidade das 

atuais instalações. 

 

                                   Art. 2º - As despesas de que trata o Artigo 1º desta Lei ficam limitadas 

em até R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), relativas a materiais e equipamentos, além da 

mão de obra a ser realizada por servidores do Município. 

 

                                    Art. 3º – As despesas decorrentes da presente Lei serão atendidas pela 

seguinte dotação orçamentária: 

03 - SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO 

04.122.0004.2007 – Manutenção da Secretaria de Administração 

3.3.3.90.30.00000000 – Material de Consumo (308)  

 

   Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

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

 

   GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 02 de junho de 2017. 

 

 

 SANDRO R. HERRMANN 

                               Prefeito Municipal 

 

 

 

 



MENSAGEM JUSTIFICATIVA DO 

PROJETO DE LEI Nº 029-01/2017 

                COLINAS, RS, 02  de junho de 2017 

 

 Senhora Presidente, 

 Senhoras e Senhores Vereadores: 

 

 

 O comando da Brigada Militar desta cidade, em reiteradas manifestações, vem 

demonstrando a sua preocupação com as condições de segurança de suas instalações. Esta 

situação é conhecida e as dificuldades tomam proporções mais amplas na medida em que se 

analisa a sua localização, bem próxima a duas instituições bancárias, ultimamente alvos e 

vítimas de assaltos, arrombamentos e explosões, de forma generalizada, no Estado afora. 

 Considerando que o prédio ocupado pela Brigada Militar está instalado em terreno de 

propriedade e patrimônio do Município, entendemos ser viável o investimento proposto, 

contribuindo desta forma com a segurança, não apenas do próprio Órgão de Segurança, mas 

também, e sobretudo, de toda a comunidade colinense.  

 Além da necessidade de aquisição de materiais de construção, de acordo com o 

projetado pelo Departamento de Engenharia da municipalidade, cujo valor está limitado em 

até R$ 25.000,00, recursos próprios, também estamos assumindo a mão de obra para a 

execução das reformas, disponibilizando os servidores municipais habilitados. 

 Certamente trata-se de uma causa prioritária e a população entenderá o nosso esforço e 

a destinação de recursos para uma finalidade que é, hoje, uma preocupação comum, coletiva e 

comprovadamente os Municípios de menor porte são especialmente visados pelas ações de 

delinquência, contribuindo para isso a precariedade das condições de trabalho dos agentes de 

segurança. 

 Ressalvando o caráter de urgência das iniciativas propostas, e somando as 

preocupações dos membros desse Legislativo Municipal, em relação ao tema da Segurança 

Pública, contamos com a breve análise e decisão desta matéria e de imediato o Executivo 

estará encaminhando as providências adequadas. 

    

 Respeitosamente, 

 

        SANDRO R. HERRMANN, 

               Prefeito Municipal 

 

 

 

Ilustríssima Senhora 

Vereadora JUSTINES F. G. MAGAGNIN 

M. D. Presidente da Câmara de Vereadores 

COLINAS – RS. 


