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Senl.ror Presidente-

Com amparo no caput do art. 67 da Constituig6o Estadual, submeto d apreciagdo dessa
Casa de Leis, por interm6dio de Vossa Excel6ncia, o projeto de lei que Denomina Centro de Milltiplo
Uso "Arquiteta Zuleide Simabuco Higa" o prddio localizado na Avenida Poeta Manoel de
Barros, Esquina com a Rua GardAnia - Quinhdo ne 2-A, Bairro Chdcara dos Poderes, em
Campo Grande-MS.

O projeto de lei, que ora se encaminha, tem por objetivo dar denominagSo ao Centro de
MLiltiplo Uso, com sede em Campo Grande-MS, a fim de prestar homenagem post mortenz i Arquiteta e
Urbanista zuleide Simabuco Higa, falecida em 3 de setembro de2022, aos 65 anos.

A homenageada foi nomeada em 2014 para exercer cargo em comissi.o pela Secretaria de
Estado de Infraestrutura e designada para desempenhar a fungdo de Diretora de Empreendimentos de
Infraestrutura Urbana da Ag6ncia Estadual de Gestao e Empreendimentos (AGESUL);tendo exercido a
referida fungdo atd setembro de2022, data de seu falecimento.

Ressalta-se que a homenageada possui biografia exemplar e escorreita, digna de elogios
pelos bons servigos prestados, sendo respons6vel pela impiantagdo de diversas interveng6es urbanas nos
79 Municipios do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em sua atuagSo, demonstrou lrumildade, humanidade e conquistou o respeito e a amizade
daqueles que a cercavarn. Al6m disso, ndo se vislumbra em sua ficha funcional nenhum fato desabonador
impeditivo d propositura em questdo.

A proposta de denominar o pr6dio do Centro de Mriltiplo Uso, se iniciou no Ambito do
Processo Administrativo ne 571010.03412022, de iniciativa do Diretor-Presidente da AGESUL e a
aquiesc6ncia dos respectivos familiares.

Destarte, a proposta se amolda d hip6tese disposta no art. 1o, inciso IV, da Lei ns 3.828,
de 23 de dezembro de 2009, que estabelece, como requisito, que o homenageado tenha prestado servigos
relevantes d sociedade local, ao Estado, d Pdtria ou d humanidade e que, prefereicialntente, tenha
vfnculos com o logradouro e sua populaEdo circunvizinha ou com a atividade pilbtica abrigada pelo
prddio em questdo, circunstAncias demonstradas no Processo ns 57l010.03 412022.

S5o 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 irnprescindivel aquiesc6ncia desse
respeit6vel Parlamento Estadual para a sua aprovagdo.

Atenciosamente,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado Recebrcio na

A Sua Excel6ncia o Senhor
Deputado PAULO JOSE ARAUJO CORREA
Presidente da Assembleia Legislativa
CAMPO GRANDE-MS
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PROJETO DE LEI

Denomina Centro de Milltiplo Uso ,,Arquiteta

Zuleide Simabuco Higa" o prddio localizado na
Avenida Poeta Manoel de Barros, Esquina com a
Rua Gard€nia - Quinhdo ne 2-A, Bairro Chdcara
dos Poderes, Campo Grande-MS.

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

Art. 1o Denomina-se Centro de Mtltipto Uso "Arquiteta Zuleide Simabuco Higa',
o prddio localizado na Avenida Poeta Manoel de Bairos, Esquina com a Rua Garddnia - euinhao
ne 2- A, B airro Chdearu do s Poderes, Campo Grande-MS.

Art.2o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicag6o.

Campo Grande,
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REINALDO AZAMBUJA SILVA
Governador do Estado

Av. Poeta Monoel de Barros, Bloco g
Pq. dos Poderes Governador Pedrossian. CEp: 79031-3S0

Campo Grande/MS. PABX: (67) 3318-1000. www.ms.gov.br


