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PARECER CECE

 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE

 
   

Ins�tui o Dia
Municipal do Perito
Criminal, no Anexo
da Lei nº 10.904 de
31 de maio de 2010
e alterações
posteriores –
Calendário de Datas
Comemora�vas e
de Conscien�zação
do Município de
Porto Alegre, a ser
comemorado
anualmente no dia
04 de dezembro.

 

SEI Nº 222.00011/2022-53

PROCESSO Nº 0110/22

PLL Nº 59

 

Vem a esta Comissão, para Parecer o Projeto em epígrafe, de autoria do vereador
Alexandre Bobadra.

O Projeto visa ins�tuir o Dia Municipal do Perito Criminal, no Anexo da Lei nº 10.904 de 31
de maio de 2010 e alterações posteriores – Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do
Município de Porto Alegre, a ser comemorado anualmente no dia 04 de dezembro.

A douta Procuradoria da Casa analisou o teor da presente proposta, onde aduz que,
observado o disposto no art. 5º da Lei 10.904/10, e tratando-se de matéria de interesse local não
vislumbra óbice de natureza jurídica à tramitação do projeto de lei em questão.

Posteriormente, a matéria foi encaminhada à Comissão de Cons�tuição e Jus�ça, que por
sua vez emi�u Parecer favorável, pela inexistência de óbice de natureza jurídica para a tramitação do
Projeto.

Nos termos da proposição apresentada, a inicia�va representa uma forma de homenagear
esta honrosa categoria, formada por profissionais, inves�dos em cargo público, que u�lizam seus
conhecimentos cien�ficos para a realização de exames periciais voltados à produção do Laudo Pericial,
prova técnica que fundamenta a materialidade dos crimes, que subsidiam a definição de sua autoria e da
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dinâmica dos fatos ocorridos. O trabalho do Perito Criminal perpassa toda a persecução penal,
alicerçando a inves�gação criminal e a promoção da jus�ça.

Destaca que a busca da excelência e do conhecimento do estado-da-arte dos avanços
conceituais, cien�ficos e tecnológicos das ciências forenses é um processo constante na ro�na desses
profissionais que estão sempre buscando aperfeiçoar e qualificar ainda mais o trabalho pericial.     

Em apertada síntese, é o relatório.

No tocante à competência desta Comissão de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, já
superada a análise própria dos aspectos jurídicos, o exame do Projeto deverá ocorrer com base no que
está previsto no art. 39 do Regimento Interno desta CMPA.

O Projeto é meritório, cabe destacar que se trata de um pleito legí�mo, de competência
desta Casa Legisla�va, com a ilustre e nobre finalidade de homenagear a categoria dos Peritos Criminais.

Ressalta-se que na referida data é comemorado o dia Nacional do Perito Criminal. Esta
data foi definida pela Associação Brasileira de Criminalís�ca, en�dade que congrega as en�dades
representa�vas dos Peritos Oficiais do Brasil desde 1977, por representar a data do aniversário do
patrono da categoria - Perito Otacílio de Souza Filho, que morreu tragicamente, no ano de 1976, após cair
de um penhasco no Estado de Minas Gerais durante realização de perícia técnica para elucidar duas
mortes ocorridas naquele local. Assim, a inicia�va representa uma forma de homenagear esta honrosa
categoria.

Pelos mo�vos acima alinhados, não havendo óbice para a tramitação do Projeto,
considerando meritória a matéria, este Relator manifesta-se pela sua APROVAÇÃO.

 

 

Porto Alegre, 05 de maio de 2022.
 

Vereador Giovane Byl
Relator

Documento assinado eletronicamente por Giovane Luiz de Lima Junior, Vereador(a), em
05/05/2022, às 15:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0378198 e o código CRC D6047236.

Referência: Processo nº 222.00011/2022-53 SEI nº 0378198

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4342 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 138/22 – CECE con�do no doc 0378198 (SEI nº 222.00011/2022-53 – Proc.
nº 0110/22 - PLL nº 059), de autoria do vereador Giovane Byl, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 06 de maio de 2022, tendo ob�do 04 votos FAVORÁVEIS e 00 votos
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: Pela aprovação do Projeto.

Vereador Roberto Robaina – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Jonas Reis – Vice-Presidente: NÃO VOTOU 

Vereadora Daiana Santos: FAVORÁVEL

Vereador Gilson Padeiro: FAVORÁVEL

Vereador Giovane Byl: FAVORÁVEL

Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosemeri Bier, Assistente Legisla�vo, em
09/05/2022, às 20:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0379257 e o código CRC B8A6CCE2.

Referência: Processo nº 222.00011/2022-53 SEI nº 0379257

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

