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SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2016 
 
Altera as modificações apresentadas pela Emenda Modificativa nº 001/2016  
o Art. 2º, a justificativa, e a minuta do termo de parceria do Projeto de Lei nº 
007/2016 e dá outras providências. 
 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA, ESTADO DE MATO GROSSO, 
VEREADOR SÉRGIO SCHEFER no uso das atribuições que lhe são inerentes, com fulcro no Regimento 
Interno; faço saber que o Soberano Plenário da Câmara Municipal de Nova Olímpia aprovou e eu promulgo 
a seguinte Emenda modificativa: 

 
  Art. 1º. Fica modificado o Art. 2º, do Projeto de Lei nº 007/2016, que passa a ter a seguinte redação: 
 

“Art. 2º A parceria objetiva a complementação de pavimentação asfáltica na Rua 24 
(Teófilo Barbalho de Oliveira), localizada no vão central das quadras 16 (entre os 
lotes 12 a 16) e 23 (entre os lotes 04 a 08)”. 
 
 

  Art. 2º. Fica modificada a justificativa do Projeto de Lei nº 007/2016, que passa a ter a seguinte 
redação: 

 
Onde se lê:  
O objeto do termo de parceria é definido como complementação de pavimentação 
asfáltica na  Rua 24 (Teófilo Barbalho de Oliveira) 
 
Leia-se:  
O objeto do termo de parceria é definido como complementação de pavimentação 
asfáltica na Rua 24 (Teófilo Barbalho de Oliveira), localizada no vão central das 
quadras 16 (entre os lotes 12 a 16) e 23 (entre os lotes 04 a 08), do Bairro Jardim 
Santa Rosa. 
 
Onde se lê:  
Portanto faz-se necessário a execução de pavimentação completa da Rua 24 
(Teófilo Barbalho de Oliveira) objetivando o atendimento aos munícipes que ali 
residem, vez que faltam 540,00 m

2
 para que a rua fosse totalmente pavimentada. 

 
Leia-se:  
Portanto faz-se necessário a execução de pavimentação completa da Rua 24 
(Teófilo Barbalho de Oliveira), localizada no vão central das quadras 16 (entre os 
lotes 12 a 16) e 23 (entre os lotes 04 a 08), do Bairro Jardim Santa Rosa, 
objetivando o atendimento aos munícipes que ali residem, vez que faltam 540,00 
m

2
 para que a rua fosse totalmente pavimentada. 

 
Onde se lê:  
A ausência de previsão desse total de pavimento na Rua 24 (Teófilo Barbalho de 

Oliveira) no contrato de repasse deu-se por motivos de que os recursos oriundos 

do mesmo não eram suficientes para cobrir tais despesas. 
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Leia-se:  

A ausência de previsão desse total de pavimento na Rua 24 (Teófilo Barbalho de 
Oliveira), localizada no vão central das quadras 16 (entre os lotes 12 a 16) e 23 
(entre os lotes 04 a 08), do Bairro Jardim Santa Rosa, no contrato de repasse deu-
se por motivos de que os recursos oriundos do mesmo não eram suficientes para 
cobrir tais despesas. 
 

  Art. 3º. Fica modificada a cláusula primeira e a cláusula segunda, da minuta de termo de parceria 

anexo ao Projeto de Lei nº 007/2016, que passa a ter a seguinte redação: 

 

  CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

O presente TERMO DE PARCERIA tem por objeto a execução de 540,00 m2 de 
pavimentação asfáltica, conforme planilha orçamentaria em anexo, contemplando 
a Rua 24 (Teófilo Barbalho de Oliveira), localizada no vão central das quadras 16 
(entre os lotes 12 a 16) e 23 (entre os lotes 04 a 08), do Bairro Jardim Santa Rosa. 
 

  CLÁUSULA SEGUNDA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES  

São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos 

neste Termo de Parceria:  

 I - .............................................................................. 

 II - Da Empresa 

Executar serviços de pavimentação asfáltica na Rua 24 (Teófilo Barbalho de 
Oliveira), localizada no vão central das quadras 16 (entre os lotes 12 a 16) e 23 
(entre os lotes 04 a 08), do Bairro Jardim Santa Rosa. 
a) ......................................................................... 

 
 
   Art. 2º. Esta Emenda Modificativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 
  Câmara Municipal de Nova Olímpia, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezesseis. 
  
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL  
DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA 

 
 

VALMIR OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Presidente 

 
 

JOSIMAR SILVA LIMA 
Relator 

 
 

GENIBALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 
Membro 
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JUSTIFICATIVA A SUBEMENDA MODIFICATIVA Nº 001/2016 
 
 
 

   
 
 
  Senhor Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, 
 
   
 
 
  Esta subemenda modificativa tem a serventia de alteração a redação da Emenda Modificativa nº 
002/2016 ao texto do Projeto de Lei nº 007/2016, e assim definir com precisão o local da pavimentação 
asfáltica referenciada no referido projeto, a fim de reverter o erro apresentado na emenda apresentada. 
Diante do exposto, vimos apresentar esta subemenda modificativa, sobre a qual aguardamos uma votação 
favorável dos nobres pares desta Casa de Leis. 
 
  Câmara Municipal de Nova Olímpia, aos vinte e nove dias do mês de abril de dois mil e dezesseis. 
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