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Senhor Presidente,

Com amparg n9 ganut do art. 67 da Constituigao Estadual, submeto d apreciag6o dessa
Casa de Leis, por interm6dio de Vossa Excel6ncia, o projeto de lei que Dia denominaqdo ao prddio da
Delegacia de Polfcia da cidade de Bodoquena/MS, nos teimos que especifica.

O pr"...lt"..projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo dar denominagdo ao
prddio da Delegacia de Policia, com sede em Bodoquena-MS, a fim de presta"r homena gem post ntortent
ao Investigador de Policia Oldgdrio Pereira, falecido em 13 de dezembro de 2016, aos g9 anos.

O homenageado assumiu o cargo em comissdo de Investigador de Policia, em 197g, e
posteriormente ingressou na Carreira, chegando a aposentar-se na Classe Especial, em 199'l .

Ressalta-se que o homenageado possui biografia exemplar e escorreita, digna de elogios
pelos bons servigos prestados aos municipes dos locais onde esteve lotado e ao Estado de Mato GrossJ do
Sul.

Em sua atuagSo, demonstrou humildade, humanidade e conquistou o respeito e a ar11izade
daqueles que o cercavam. Al6m disso, n6o se vislumbra em sua ficha funcional nenhum fato desabonador
impeditivo d propositura em questdo.

A proposta de denominar o pr6dio da Delegacia se iniciou no Ambito do processo
Administrativo ne 31120064512018, com a aprovagSo pelo -onselho Superior da policia Civil e a
aquiesc6ncia dos respectivos familiares.

Destarte, a proposta se amolda d hip6tese disposta no art. 1o, inciso IV, da Lei ns 3.g2g,
de23 de dezembro de 2009, que estabelece, como requisito, que o homenageado tenha prestado servigos
relevantes d sociedade local, ao Estado, d Pdtria ou it humanidade , lun, prefereicialmente, tenha
vfnculos com o logradouro e sua populaEdo circunvizinha ou com a atiiidaie prittiio abrigada pelo
prddio em questdo, circunstAncias demonstradas no Processo np31120064512018.

Sd.o essas, Senhor Presidente, as raz6es que me levam a submeter d apreciagdo de Vossa
Excel6ncia e dos ilustres Pares o anexo projeto de lei, contando com a imprescindivel aquiesc6ncia desse
respeit6vel Parlamento Estadual para a sua aprovag6o.

Atenciosamente,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

A Sua Exceldncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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PROJETO DE LEI

Dd denominaqdo ao prddio da Delegacia de
' Bodoquena, com sede em BodoquunolMs, no,

termos que especifica.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
Fago saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O prddio da Delegacia de Bodoquena, com sede em Bodoquena-MS, passa a
se denominar "Delegacia Investigador de Policia Oleg6rio pereira,,.

Arl.20 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicagdo.

Campo Grande,

REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado
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