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MINUTA DE PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

EMENTA: 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.

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Este Projeto de Lei tem por obje�vo modificar o Anexo da Lei nº 10.904 de 31 de maio de 2010 e
alterações posteriores, para ins�tuir no Calendário de Datas Comemora�vas e de Conscien�zação do
Município de Porto Alegre o “Dia Municipal do Perito Criminal”, a ser comemorado anualmente no dia
04 de dezembro.

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.

Desse modo, 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 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.

Por tais razões, 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.

Por todo o exposto, com muito orgulho, apresento esta proposição, como o obje�vo de prestar uma justa
e merecida homenagem a todos os Peritos Criminais atuante no nosso município, como forma de
valorização e reconhecimento ao constante empenho e dedicação que empregam na busca da elucidação
dos crimes, com base nas evidências que analisam.

Por fim, solicito a Vossas Excelências o necessário apoio para aprovação deste Projeto de Lei,
submetendo à elevada apreciação dos nobres vereadores, que integram esta Casa Legisla�va, na
expecta�va de que, após regular tramitação, seja deliberado e aprovado na forma regimental, diante da
inques�onável relevância que esse gesto representa para esta brilhante categoria de servidores que
integram o IGP-RS e Polícia Federal no nosso Estado.

 

PROJETO DE LEI

   
Art. 1º - Fica incluído a efeméride 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
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Conscien�zação do Município de Porto Alegre – a ser comemorado anualmente no dia 04 de
dezembro.

 Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Wagner da Silva Bobadra, Vereador(a), em
18/02/2022, às 12:08, 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 0343306 e o código CRC 71591F11.
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