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EMENDA ADITIVA AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTARNº 35/2022,

Senhor Presidente:
o

Apresentamosà consideração da Casa o seguinte:

Artigo 1º. O artigo 1º do Projeto de Lei Complementar nº, 035/2022, passa a ter a seguinte
redação:

Artigo 1º. Fica prorrogado o prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 2º da
Lei Complementar nº 3.035, de 29 de setembro de 202, alterada pelgaLei
Complementar nº 3.072, de 16 de junhode 2021, por mais 120 (cento e vinte)
dias, a contar da publicação dapresente lei

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2.022.

MatheusE Almeida
Vereador
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
Vereador Matheus Moreno

ANEXO- JUSTIFICATIVA

Prezados/as

O projeto de lei complementar encaminhado pelo Chefe do Executivo Municipal,

da forma como está prorroga o prazo para lavratura da escritura, por mais 120 dias o prazo
da lei anterior.

Na lei anterior o prazo de lavratura ere de 120 de publicação daquela lei

(junho/2021), o qual venceu, portanto, em outubro/2021, se for prorrogado simplesmente
mais 120 dias daquele, o novo prazo venceria em fevereiro/2022, ou seja, a situação

permaneceria a mesma, com prazo já vencido.

Por esta razão estamos alterandoa redação para explicitar que o novo prazo
é a contar da publicação da presente lei, assim, uma vez aprovada e publicada, se for o

caso, a Entidade beneficiária terá 120 dias a partir daí para providenciar a lavratura da
escritura quenão o fez no prazo anterior.

Esperamos, portais razõeso apoio e a aprovação dos nobres pares desta Casa
deLeis.

Sala das Sessões, 30 de agosto de 2.022
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Matheus Moréno de Almeida

Vereador
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