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d) A Procuradoria Geral do Estado vive situação de penúria, 
verdadeira indigência institucional de meios, experimentan-
do, dentre outras restrições, o não pagamento de diligencia 
de oficiais de justiça por falta de recursos, situação que já 
se prolonga por 1(um) ano e que traz consequências para 0 
desempenho básico da atividade fim do 6rgao, que e o exercício 
da advocacia;

e) A provisão de recursos essenciais ao desempenho das 
atividades típicas da advocacia e uma necessidade inquestio-
nável, diretamente relacionada a higidez da própria defesa dos 
interesses jurídicos do Estado de São Paulo;

f) A proposta apresentada pelo Sindiproesp não cria qual-
quer despesa para o contribuinte, mas reequaciona a distri-
buição da receita de emolumentos, mediante a previsão de 
percentual destinado a Procuradoria a partir do montante hoje 
carreado a Fazenda do Estado.

Agradecendo antecipadamente a atenção de Vossa Exce-
lência para a proposta aqui apresentada, o SINDIPROESP apro-
veita o ensejo para cumprimentá-lo(a) pela atuação destacada, 
digna e efetiva desenvolvida junto ao Parlamento.

São Paulo, 10 de agosto de 2016
a) Derly Barbeto e Silva Filho - Presidente

 EMENDA Nº 6, AO PROJETO DE LEI
Nº 608, DE 2016
Dê-se ao inciso II, do artigo 1º, a seguinte redação:
“artigo 1º ..................................................................
II - o parágrafo único do artigo 19:
“Artigo 19 - ...............................................................
Parágrafo único - ......................................................
1 - .............................................................................
2 – a parcela destinada à Carteira de Previdência das 

Serventias Notariais e de Registro – Carteira das Serventias 
em montante correspondente a 6,4% (seis inteiros e quatro 
décimos percentuais) sobre o valor da parcela prevista na alínea 
“a” do inciso I deste artigo.” (NR)

JUSTIFICATIVA
Com a Lei nº 15.855, de 2 de julho de 2015, foi subtraído 

4 (quatro) pontos percentuais da Carteira de Previdência das 
Serventias Notariais e de Registro (administrada pelo IPESP), do 
valor total dos serviços praticados pelas serventias notariais e 
de registro. Tal fato, causou um enorme desequilíbrio financeiro 
na referida Carteira, deixando os aposentados e pensionistas 
de receber o devido reajuste desde janeiro de 2015, bem como 
aumentando o valor de contribuição de 5,5% para 11% (o valor 
da contribuição foi duplicado).

De fato, antes da Lei nº 15.855/2015, eram destinados 
13,157894% dos emolumentos recebidos pelas serventias. Após 
a lei essa parcela foi reduzida para 9,157894%, significando 
uma diminuição da receita da Carteira de 30,40%, o que reduz 
a Carteira de Previdência a um estado pré-falimentar, com 
possibilidade de, em menos de 4 anos, colocar cerca de dez mil 
contribuintes - entre aposentados, pensionistas e contribuintes 
ativos -, em situação de difícil reparação, pois não haveria mais 
recursos para fazer frente ao pagamento dos benefícios.

Em boa hora, o Senhor Governador enviou a esta Casa 
Legislativa o Projeto de Lei nº 608/2016.

Entretanto, a referida propositura recompôs apenas par-
cialmente o que foi retirado da Carteira. De fato, pelo artigo 1º, 
inciso II, do Projeto de Lei em questão, o Senhor Governador 
propõe a alteração do parágrafo único do artigo 19 da Lei nº 
11.331/2002 para destinar à Carteira 3,2% sobre 62,5% do 
valor total dos emolumentos, o que significa destinar apenas 
2% do valor total (3,2% x 62,5% = 2%).

De justiça, portanto, recompor integralmente o que foi 
retirado da Carteira de Previdência pela Lei nº 15.855/2015. 
Necessária, pois, a aprovação da presente emenda para ficar 
constando a redação ora sugerida, pois: 6,4% x 62,5% = 4%.

Por todo o exposto, pedimos o apoio dos nobres deputados 
para aprovação desta emenda, fazendo justiça aos escreventes 
e auxiliares aposentados e pensionistas da Carteira de Previ-
dência das Serventias Notariais e de Registro.

Observo.
Sala das Sessões, em 11/8/2016.
a) Maria Lúcia Amary

 EMENDA Nº 7, AO PROJETO DE LEI
Nº 608, DE 2016
O artigo 1º do projeto de lei em epígrafe passa a tramitar 

com a seguinte redação:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 

11.331, de 26 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“ I - o inciso I do artigo 12:
“Artigo 12 - ..............................................................
I - em relação às parcelas previstas nas alíneas “b” e “c” 

do inciso I, na alínea “b” do inciso II e no item “2” do parágra-
fo único, à Secretaria da Fazenda, na forma por ela disciplinada, 
até o 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da semana de refe-
rência do ato praticado;” (NR)

II - o inciso I do artigo 19::
Artigo 19 - Os emolumentos correspondem aos custos dos 

serviços notariais e de registro na seguinte conformidade:
I - relativamente aos atos de Notas, de Registro de Imó-

veis, de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas e de Protesto de Títulos e Outros Documentos 
de Dívidas:

a) 62% (sessenta e dois por cento) são receitas dos notá-
rios e registradores;

b) 17,263160% (dezessete inteiros, duzentos e sessenta e 
três mil, cento e sessenta centésimos e milésimos percentuais) 
são receita do Estado, em decorrência do processamento da 
arrecadação e respectiva fiscalização;

c) 11,157894% (onze inteiros, cento e cinquenta e sete mil, 
oitocentos e noventa e quatro centésimos de milésimos percen-
tuais) são contribuição à Carteira de Previdência das Serventias 
Não Oficializadas da Justiça do Estado;

d) 3,789473% (três inteiros, setecentos e oitenta e nove 
mil, quatrocentos e setenta e três centésimos de milésimos 
percentuais) são destinados à compensação dos atos gratuitos 
do registro civil das pessoas naturais e à complementação da 
receita mínima das serventias deficitárias;

e) 3,289473% (três inteiros, duzentos e oitenta e nove mil, 
quatrocentos e setenta e três centésimos de milésimos percen-
tuais) são destinados ao Fundo Especial de Despesa do Tribunal 
de Justiça, em decorrência da fiscalização dos serviços;

f) 2,5% (dois e meio por cento) são destinados ao Fundo 
Especial de Despesa do Ministério Público do Estado de São 
Paulo, em decorrência da fiscalização dos serviços;” (NR).

JUSTIFICATIVA
O referido projeto de lei pretende aumentar em 2% o valor 

dos emolumentos. Se o próprio Poder Executivo encaminhou o 
projeto de lei de que resultou a Lei n. 15.855/2015, retirando 
recursos da Carteira Previdenciária das Serventias, não pode 
agora onerar o contribuinte criando mais impostos. Por isso, 
para recompô-la, sugerimos que os 2% de aumento sejam 
repassados a todos os beneficiários dos emolumentos, sem 
qualquer ônus ao contribuinte paulista, já sacrificado com a 
atual crise econômica. Por esta razão, contamos com o apoio 
dos nobres pares e do nobre relator da matéria na aprovação 
da presente emenda.

Sala das Sessões, em 11/8/2016.
a) Edmir Chedid

  PARECERES

PARECER Nº 1030, DE 2016
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO, SOBRE O PROJETO DE LEI
Nº 231, DE 2013
O Projeto de Lei n° 231, de 2013, de autoria da Deputada 

Rita Passos, objetiva criar o Programa de Estímulo ao Escotismo 
nas Escolas Estaduais.

Aprovado com emenda apresentada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação no Parecer nº 123, de 2014 (fls. 
7), o projeto deve ter a seguinte redação final:

Cria o Programa de Estímulo ao Escotismo nas Escolas 
Estaduais.

Artigo 1º – Fica criado o Programa de Estímulo ao Esco-
tismo nas escolas estaduais, com o objetivo de implantar sua 
prática na rede estadual de ensino.

Artigo 2° – As despesas decorrentes desta lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

Artigo 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Portanto, propomos a redação final supra ao Projeto de lei 
nº 231, de 2013.

a) Antonio Salim Curiati – Relator
Aprovado como parecer o voto do relator, propondo reda-

ção final.
Sala das Comissões, em 10/8/2016.
a) Célia Leão – Presidente
Célia Leão – Antonio Salim Curiati – Gilmaci Santos – 

Marta Costa – Afonso Lobato – Caio França – Carlos Cezar 
– Geraldo Cruz

 PARECER Nº 1031, DE 2016
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO, SOBRE O PROJETO DE LEI
Nº 91, DE 2016
De autoria do nobre Deputado Feliciano Filho, o projeto 

de lei em epígrafe dispõe sobre a criação da Delegacia Eletrô-
nica de Proteção Animal – DEPA, no Estado de São Paulo, e dá 
outras providências.

Aprovado o substitutivo de fls. 10/11, apresentado no pare-
cer de reunião conjunta das Comissões de Constituição, Justiça 
e Redação, Segurança Pública e Assuntos Penitenciários e de 
Finanças, Orçamento e Planejamento, a propositura deverá ter a 
seguinte redação final:

Dispõe sobre a criação de acesso, no portal eletrônico da 
Secretaria de Segurança Pública, para atendimento de ocorrên-
cias envolvendo animais, e dá outras providências.

Artigo 1º – A Secretaria da Segurança Pública criará acesso, 
no portal da Delegacia Eletrônica, para apresentação de notícia 
de fato tipificado como infração penal envolvendo animais.

Parágrafo único – O acesso será nominado como DEPA – 
Delegacia Eletrônica de Proteção Animal e contará com atalhos 
nos portais eletrônicos da Polícia Civil e da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo.

Artigo 2° – Por ocasião da apresentação da notícia do fato, 
o denunciante deverá fornecer seus dados pessoais, facultando-
se a opção pela manutenção do sigilo.

Parágrafo único – A notícia do fato deverá ser circunstan-
ciada e deverá conter:

a) data do fato e hora aproximada;
b) endereço - nome da rua, número, município, ponto de 

referência do local do ato ou fato tipificado como crime;
c) nome ou apelido do responsável pelo ato ou fato tipifi-

cado como crime;
d) classificação dos animais já preenchida como: cão, gato, 

equino, suíno, bovino, pássaro; adulto, filhote, e opção “outros” 
para ser preenchida;

e) breve relato sobre a denúncia;
f) dispositivo para anexar fotos ou vídeos;
g) endereço da página da internet, caso o próprio autor do 

crime faça a divulgação do ato;
h) modelo e placa de veículo envolvido no delito.
Artigo 3° – A Secretaria da Segurança Pública comunicará 

ao interessado, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o registro da 
ocorrência e, quando for o caso, indicará a Delegacia de Polícia 
que promoverá a apuração do fato.

Artigo 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.”

Portanto, propomos a redação final supra ao Projeto de Lei 
n.º 91, de 2016.

a) Antonio Salim Curiati – Relator
Aprovado como parecer o voto do relator, propondo reda-

ção final.
Sala das Comissões, em 10/8/2016.
a) Célia Leão – Presidente
Antonio Salim Curiati – Célia Leão – Gilmaci Santos – 

Afonso Lobato – Marta Costa – Caio França – Geraldo Cruz

 PARECER Nº 1032, DE 2016
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO, SOBRE O PROJETO DE LEI
Nº 1432, DE 2015
O Projeto de Lei n° 1432, de 2015, de autoria do Deputado 

Orlando Morando, objetiva determinar que pessoas que come-
terem maus tratos a animais domésticos fiquem proibidas de 
obter novamente a guarda do animal agredido ou de outros 
animais, estabelece valor de multa e dá outras providências.

Aprovado com emenda apresentada pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação no Parecer nº 518, de 2016 (fls. 
6), o projeto deve ter a seguinte redação final:

Proíbe pessoas que cometerem maus-tratos a animais 
domésticos de obter novamente a guarda do animal agredido 
ou de outros animais, estabelece valor de multa e dá outras 
providências.

Artigo 1º - Fica proibida de obter a guarda do animal agre-
dido, bem como de outros animais, toda pessoa que comprova-
damente cometer maus-tratos contra animais domésticos que 
estejam sob sua guarda ou de outrem.

Parágrafo único – O agressor poderá ter a guarda de um 
animal doméstico após o decurso de 5 (cinco) anos contados 
da agressão cometida, reiniciando-se a contagem do prazo se 
outra constatação de maus-tratos foi apurada.

Artigo 2º - Fica estabelecida multa no valor de R$ 1.000,00 
(um mil reais) ao agressor do animal.

Parágrafo único - Sem prejuízo da multa estabelecida no 
“caput”, fica ainda o agressor responsável por arcar com as 
despesas veterinárias, medicamentos e tratamentos que forem 
necessários à reabilitação do animal.

Artigo 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

Portanto, propomos a redação final supra ao Projeto de lei 
nº 1432, de 2015.

a) Antonio Salim Curiati - Relator
Aprovado como parecer o voto do relator, propondo reda-

ção final.
Sala das Comissões, em 10/8/2016.
a) Célia Leão – Presidente
Célia Leão – Antonio Salim Curiati - Caio França – Afonso 

Lobato – Geraldo Cruz – Gilmaci Santos – Marta Costa

 PARECER N° 1033, DE 2016
DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS, SOBRE
A MOÇÃO Nº 22, 2016
De autoria do nobre Deputado Gilmaci Santos, a Moção 

em epígrafe tem por objetivo manifestar repúdio à agressão 
sofrida pela Juíza Tatiane Moreira Lima, da Vara de Violência 
Doméstica, e apela para o Senhor Governador do Estado de São 
Paulo e para o Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo, a fim de que empreendam esforços no sentido de 
evitar novos casos de invasões aos fóruns e agressões contra os 
magistrados, funcionários, advogados e demais frequentadores 
dos fóruns.

Nos termos do artigo 156, do regimento Interno, a presente 
proposição esteve em pauta nos dias correspondentes às 44ª a 
48ª Sessões Ordinárias (de 08 a 14/04/2016), não tendo recebi-
do emendas ou substitutivos.

Decorrido o prazo de pauta, nos termos do artigo 156, 2.ª 
parte, combinado com os artigos 31, I e § 16, combinado com o 
artigo 33, II, todos do Regimento Interno Consolidado, cumpre a 
esta Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, 
deliberar conclusivamente sobre a propositura em análise.

Sob o ponto de vista regimental, a Moção não merece 
reparos, uma vez que não contraria o que dispõe sobre a maté-
ria o Regimento Interno da Casa.

Na qualidade de Relator designado para analisar o mérito, 
verificamos que está evidenciada a relevância e o interesse 
público da matéria, o ato violento dirigido à juíza Tatiana 
Moreira Lima em pleno exercício profissional, infelizmente não 
foi o primeiro caso de agressão cometida contra magistrados.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo menos 
200 juízes foram ameaçados e submetidos a programa de 
proteção até 2013, e cerca de 500 abandonaram a carreira, 
um dos motivos principais é a falta de segurança para atuação 
jurisdicional.

Neste sentido, o apelo ao senhor Governador do Estado 
de São Paulo e ao Presidente do Tribunal de Justiça, para que 
tomem as providências necessárias para evitar novos casos de 
invasão e agressão dentro dos fóruns, deve ser feito com toda 
veemência.

Oportuno torna-se dizer que não podemos mais aceitar que 
casos como esses voltem a se repetir em nosso Estado, no caso 
em comento, além da falta de segurança dos fóruns, também 
está em debate a questão da agressão contra mulher, cumpre 
ressaltar que as mulheres têm direito a uma vida digna, segura, 
livre de violência, assédio ou qualquer tipo de coação.

Dessa forma, não temos dúvida que a manifestação de 
Repúdio contra as agressões sofridas pela Juíza Tatiane Moreira 
Lima é mais que justa, neste sentido, a propositura atende aos 
aspectos que cabem a essa Comissão analisar, razão pela qual 
manifestamo-nos favoravelmente à aprovação da Moção n° 
0022, de 2016.

a) Luiz Fernando - Relator
Aprovada a moção, conclusivamente, conforme voto do 

relator, nos termos dos artigos 31 e 33 do Regimento Interno.
Sala das Comissões, em 10/8/2016.
a) Delegado Olim – Presidente
Ed Thomas – Coronel Telhada – Coronel Camilo – Teonilio 

Barba – Itamar Borges – Luiz Fernando Machado – Delegado Olim

 PARECER Nº 1034, DE 2016
DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS,
SOBRE A MOÇÃO Nº 28, DE 2016
De autoria do nobre Deputado Raul Marcelo, a Moção em 

epígrafe tem por objetivo manifestar repúdio em relação aos 
atos de violência sofridos pela MM. Júiza de Direito do Foro 
Regional do Butantã da Comarca de São Paulo.

Nos termos do artigo 156, do regimento Interno, a presente 
proposição esteve em pauta nos dias correspondentes às 57ª a 
61ª Sessões Ordinárias (de 29 a 10/05/2016), não tendo recebi-
do emendas ou substitutivos.

Decorrido o prazo de pauta, nos termos do artigo 156, 
2.ª parte, combinado com os artigos 31, I e § 16, combinado 
com o artigo 33, II, todos do Regimento Interno Consolidado, 
cumpre a esta Comissão de Segurança Pública e Assuntos 
Penitenciários,deliberar conclusivamente sobre a propositura 
em análise.

Sob o ponto de vista regimental, a Moção não merece 
reparos, uma vez que não contraria o disposto no Regimento 
Interno da Casa.

Na qualidade de Relator designado para analisar o mérito, 
verificamos que está evidenciada a preservação do interesse 
público e relevância da matéria, o ato violento dirigido à juíza 
Tatiana Moreira Lima em pleno exercício profissional, infeliz-
mente não foi o primeiro caso de agressão cometida contra 
magistrados.

Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pelo menos 
200 juízes foram ameaçados e submetidos a programa de 
proteção até o ano de 2013, e cerca de 500 abandonaram a 
carreira, um dos motivos principais é a falta de segurança para 
atuação jurisdicional.

Oportuno torna-se dizer que não podemos mais aceitar que 
casos como esses voltem a se repetir em nosso Estado, no caso 
em comento, além da falta de segurança dos fóruns, também 
está em debate à questão da agressão contra a mulher, cumpre 
ressaltar que as mulheres têm direito a uma vida digna, segura, 
livre de violência, assédio ou qualquer tipo de coação, é preciso 
acabar com a cultura de subjugar as mulheres.

Dessa forma, não temos dúvida que a manifestação de 
Repúdio contra as agressões sofridas pela Juíza Tatiane Moreira 
Lima é mais que justa, neste sentido, a propositura atende aos 
aspectos que cabem a essa Comissão analisar, razão pela qual 
manifestamo-nos favoravelmente à aprovação da Moção n° 
0028, de 2016.

a) Luiz Fernando – Relator
Aprovada a moção, conclusivamente, conforme voto do 

relator, nos termos dos artigos 31 e 33 do Regimento Interno.
Sala das Comissões, em 10/8/2016.
a) Delegado Olim – Presidente
Ed Thomas – Coronel Telhada – Coronel Camilo – Teonilio 

Barba – Itamar Borges – Luiz Fernando Machado – Delegado Olim

 PARECER N° 1035, DE 2016
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E REDAÇÃO, SOBRE O PROJETO DE LEI
N° 235, DE 2016
De autoria do Deputado Roque Barbiere, o projeto em 

epígrafe pretende dar a denominação de “Flautildes Pereira 
Dudú” à Delegacia de Polícia Civil de Lavínia, localizada naque-
le Município.

Em pauta, nos termos regimentais, a propositura não rece-
beu emendas ou substitutivos.

Na sequência do processo legislativo, foi a proposição 
encaminhada a esta Comissão de Constituição, Justiça e Reda-
ção, a fim de ser analisada quanto a seus aspectos constitucio-
nal, legal e jurídico, conforme previsto no § 1° do artigo 31 do 
Regimento Interno Consolidado.

Ao examinarmos a matéria, pudemos constatar que o 
assunto em tela é de natureza legislativa e, quanto à iniciativa, 
de competência concorrente, nos termos do que dispõe o artigo 
24 da Constituição do Estado, preenchendo ainda os requisitos 
estabelecidos pela Lei n° 14.707, de 8 de março de 2012. Aliás, 
a justificativa do autor (fls. 1 a 2) submete-se ao determinado 
no artigo 1°, inciso I, alínea “a” e inciso III da referida lei. E, 
consta nos autos também, às fls. 3, a certidão de casamento 
do homenageado, em atendimento ao artigo 1°, inciso I, alínea 
“b” da citada legislação.

Salientamos ainda que, em documento de fls. 7, o Depar-
tamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior – DEINTER 
10 - Araçatuba informou que o imóvel em questão pertence ao 
Estado e está em condições de receber denominação patroními-
ca. Assim, a referida documentação cumpre o requisito previsto 
no artigo 1°, inciso I, alínea “c” da mencionada lei.

Por fim, acrescentamos que, conforme informação presta-
da pela Divisão de Pesquisa Jurídica - DPJ desta Casa (fls. 5), 
não há lei atribuindo tal patronímico a nenhum outro próprio 
público estadual, como determina o inciso II do artigo 1° da 
mencionada Lei.

No entanto, a fim de adequar o texto original ao padrão 
utilizado em proposituras da espécie, conforme técnica legislati-
va adotada por esta Casa, propomos o seguinte

SUBSTITUTIVO
Dê-se ao Projeto de lei n° 235, de 2016, a seguinte reda-

ção:
“Denomina “Flautildes Pereira Dudú” a Delegacia de Polí-

cia de Lavínia.
A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo decreta:
Artigo 1º - Passa a denominar-se “Flautildes Pereira Dudú” 

a Delegacia de Polícia de Lavínia.
Artigo 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.”
Diante do exposto, no âmbito que nos cabe apreciar, mani-

festamo-nos favoravelmente à aprovação do Projeto de lei n° 
235, de 2016, na forma do Substitutivo ora apresentado.

a) Antonio Salim Curiati – Relator
Aprovado como parecer o voto do relator, favorável à pro-

posição, na forma do substitutivo.
Sala das Comissões, em 18/5/2016.
a) Caio França – Presidente
Geraldo Cruz – Caio França – Antonio Salim Curiati – 

Marta Costa – Professor Auriel – Afonso Lobato – Roque 
Barbiere

 PARECER Nº 1036, DE 2016
DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
E ASSUNTOS PENITENCIÁRIOS, SOBRE
O PROJETO DE LEI Nº 235, DE 2016
De autoria do nobre deputado Roque Barbieri, o projeto de 

lei em epígrafe, que dá a denominação de “Flautildes Pereira 
Dudú” à Delegacia de Polícia Civil, no município de Lavínia.

Nos termos do item 2, parágrafo único do artigo 148, do 
Regimento Interno, a presente proposição esteve em pauta nos 
dias correspondentes às 38ª a 42ª Sessões Ordinárias, de 31/03 
a 06/04/16, não tendo recebido emendas ou substitutivos.

Na sequência, a matéria foi encaminhada à Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação, que se manifestou favora-
velmente à aprovação da matéria, na forma do substitutivo 
apresentado.

Encaminhado a esta Comissão de Segurança Pública e 
Assuntos Penitenciários, fui designado Relator para analisar 
quanto ao mérito da matéria, de modo conclusivo, como prevê 
o art. 31 combinado com o art. 33, II, “b”, do Regimento Interno.

É importante salientar que o projeto de lei em tela encon-
tra amparo no art. 1º da Lei n. 14.707/2012, que dispõe sobre 
a denominação de prédios, rodovias e repartições públicas 
estaduais, supletivamente, a designação de um nome de pessoa 
falecida que tenha prestado relevantes serviços à sociedade e, 
ainda, teve vínculos na área da segurança pública na cidade 
de Lavínia.

Importa apontar que o homenageado “Flautildes Pereira 
Dudú” desenvolveu um trabalho voltado à segurança pública 
comunitária, o qual prestou serviços para a Guarda Municipal 
como Instituição Garantidora da Ordem Pública. Nessa linha, a 
justa homenagem pretendida resgata o valor do idealismo de 
zelar pela segurança da cidade, primando pela manutenção da 
ordem pública.

Por todo o exposto, somos favoráveis pela aprovação 
do Projeto de Lei nº 235/2016, nos termos do Substitutivo 
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 
conclusivamente.

a) Celso Nascimento – Relator
Aprovado o substitutivo apresentado pela CCJR, conclusi-

vamente, conforme voto do relator, nos termos dos artigos 31 e 
33 do Regimento Interno e prejudicado o projeto como original-
mente apresentado.

Sala das Comissões, em 10/8/2016.
a) Delegado Olim – Presidente
Ed Thomas – Coronel Telhada – Coronel Camilo – Teonilio 

Barba – Itamar Borges – Luiz Fernando Machado – Delegado Olim
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