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Promovente:
Ver. DELEGADO PALUMBO (MDB)
Ementa:
Dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias e financeiras, que
utilizam armas de fogo, próprias ou terceirizadas, a instalarem cofres de aço
chumbado e reforçado para o armazenamento de armas de fogo e
munições utilizadas pelas empresas de segurança, e dá outras
providências.
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PROJETO DE LEI Nº

/2021
Dispõe sobre a obrigatoriedade das
instituições bancárias e financeiras,
que utilizam armas de fogo, próprias
ou terceirizadas, a instalarem cofres
de aço chumbado e reforçado para o
armazenamento de armas de fogo e
munições utilizadas pelas empresas
de

segurança,

e

dá

outras

providências.

A Câmara
Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º Ficam as instituições bancárias e financeiras que utilizam armas de fogo,
próprias ou terceirizadas, obrigadas a instalarem cofres de aço com chapa de no
mínimo de meia polegada, fixado por quatro chumbadores de cinco oitavo polegada,
para o armazenamento de armas de fogo, munições e coletes balístico, utilizadas
pelos funcionários das empresas de segurança.
Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DELEGADO PALUMBO
Vereador
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JUSTIFICATIVA
Tem sido crescente o furto de armas nas agências bancárias. Em 2021, no
primeiro semestre, foram pelo menos 25 ocorrências em que os meliantes invadiram
a agência bancária somente para furtar as armas e munições utilizadas pelos
seguranças.
Atualmente, o banco não é obrigado a fornecer um armário firme, resistente
e seguro para armazenar tais armas. Tendo em vista que a responsabilidade pelo
fornecimento das armas e coletes é da própria empresa, os bancos infelizmente
acabam por não tomar esse cuidado com o armazenamento, o que gera grande
prejuízo as empresas. Tendo em vista a falta de regulamentação, muitas vezes esse
armamento é armazenado de forma inadequada em pequenos e frágeis cofres que são
facilmente furtados por esses meliantes.
Uma vez que as agências bancárias sejam obrigadas a instalar cofres para
o armazenamento das armas, o furto com esse fim certamente diminuirá.
Isto posto, considerando a importância da matéria, além do cunho
fiscalizatório e legalidade, não há óbices de natureza financeira e orçamentária, conto
com o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação.

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo - SP

CEP 01319-900

fone (11) 3396-4000

www.saopaulo.sp.leg.br

Matéria PL 3/2022. Documento assinado digitalmente por MARIO PALUMBO JUNIOR. Sua validade pode ser conferida em https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=346869.

fls. 3

autuado por Luiz Henrique de Almeida em 02/02/2022 08:34:05.

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico que o presente projeto foi lido no Prolongamento do
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DESIGNO AS COMISSÕES DE:
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica
Comissão de Finanças e Orçamento
À Procuradoria – Setor de Pesquisa e Assessoria de Análise Prévia das Proposituras.
Encaminho os presentes autos para Pesquisa e Análise Prévia em 07/02/2022.
07/02/2022
PROJETO DE LEI 3/2022

MILTON LEITE
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PROCURADORIA
SETOR DE PESQUISA, ASSESSORIA E ANÁLISE PRÉVIA
PL 3/22
Realizada a pesquisa, observamos:
- Lei Federal nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse
e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas –
Sinarm, define crimes e dá outras providências.
- Lei do Estado de São Paulo nº 10.428, de 02 de dezembro de 1999, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de adoção, pelas instituições financeiras, das medidas que
especifica;
- Lei Municipal nº 11.727, de 22 de fevereiro de 1995, que obriga os estabelecimentos
bancários integrantes do sistema de “Caixas Eletrônicos” e aqueles que possuam seus
próprios “Caixas”, a manterem diuturnamente nos respectivos locais, Corpo de
Segurança para proteções de seus usuários, e dá outras providências;
− Lei Municipal nº 13.299, de 16 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a participação
dos integrantes do Poder Executivo nos Conselhos Comunitários de Segurança CONSEG, e dá outras providências.
- Lei Municipal nº 13.396, de 26 de julho de 2002, que cria a Secretaria Municipal de
Segurança Urbana - SMSU, e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 13.541, de 24 de março de 2003, que dispõe sobre a colocação de
placa informativa sobre filmagem de ambientes, e dá outras providências;
- Lei Municipal nº 15.326, de 12 de novembro de 2010, que determina a possibilidade
de monitoramento por câmeras em eventos geradores de público e dá outras
providências;
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PROCURADORIA
- Lei Municipal nº 16.239, de 19 de julho de 2015, que dispõe sobre a criação do
Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana – QTG, da Prefeitura
do Município de São Paulo, com o respectivo plano de carreira, bem como reenquadra
cargos e funções previstos nas Leis nº 11.715, de 03 de janeiro de 1995, e nº 13.768,
de 26 de janeiro de 2004, e legislação subsequente (cópia parcial – art. 3º);
- Decreto Municipal nº 56.796, de 05 de fevereiro de 2016, que dispõe sobre a
definição das atribuições dos cargos de provimento efetivo que compõem a carreira do
Quadro Técnico dos Profissionais da Guarda Civil Metropolitana QTG, da Prefeitura do
Município de São Paulo, em cumprimento ao disposto no art. 3º da Lei nº 16.239, de
19 de julho de 2015;
- PL 361/19, que determina vaga de estacionamento para carros que transporta
valores e dá outras providências
Sendo assim, à Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa,
conforme despacho do Sr. Presidente.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2022

Juliana Trindade
Procuradora Supervisora do Setor de Pesquisa e Análise Prévia
OAB/SP 232.414
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DESPACHO de RECEBIMENTO
PROJETO DE LEI 3/2022

Recebido na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação
Participativa
em: 22/02/2022 às 16:40.
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DESIGNAÇÃO DE RELATORIA

Designo para relatar PROJETO DE LEI-3/2022, o(a) Ver.
RUBINHO NUNES (PODE).
Obs.: O prazo para manifestação é de 8 dias, nos termos do §3°
do artigo 63 RI.
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

SANDRA SANTANA

Presidente da Comissão

Em 02/03/2022
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CERTIDÃO DE VOTAÇÃO
Certifico que, na deliberação sobre o PL 3/2022 durante a 5º Reunião Ordinária
(semipresencial) da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa,
ocorrida em 06/04/2022, os vereadores votaram como segue:
Relatório nº 321/2022 / Convertido em Parecer nº 306/2022
Autor: Ver. RUBINHO NUNES (UNIÃO)
Conclusão: LEGALIDADE
A FAVOR
Ver. ALESSANDRO GUEDES (PT)
Ver. EDIR SALES (PSD)
Ver. PROFESSOR TONINHO VESPOLI (PSOL)
Ver. RUBINHO NUNES (UNIÃO)
Ver. SANDRA SANTANA (PSDB)
Ver. SANDRA TADEU (UNIÃO)
Ver. SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS)
CONTRARIO
Ver. CRIS MONTEIRO (NOVO)
Ver. THAMMY MIRANDA (PL)

06/04/2022
Ver. SANDRA SANTANA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
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PARECER Nº
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0003/22.
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Delegado Palumbo, que dispõe
“sobre a obrigatoriedade das instituições bancárias e financeiras, que utilizam armas de fogo,
próprias ou terceirizadas, a instalarem cofres de aço chumbado e reforçado para o
armazenamento de armas de fogo e munições utilizadas pelas empresas de segurança.”.
De acordo com a propositura, as chapas de aço utilizadas na confecção dos cofres devem
possuir no mínimo meia polegada de espessura, promovendo-se a fixação com quatro
chumbadores de cinco oitavos de polegada.
Nos termos da justificativa, são cada vez mais frequentes os furtos a agências bancárias e
financeiras, nos quais os criminosos buscam subtrair, sobretudo, as armas de fogo e munições
utilizadas pelos agentes de segurança. Nesse contexto, a proposta possui o escopo de evitar
a proliferação de armas, contribuindo para a segurança da coletividade, e mitigar os
frequentes prejuízos suportados por empresas que atuam no setor de segurança de
instituições financeiras.
Sob o aspecto estritamente jurídico, a propositura reúne condições para prosseguir em
tramitação, eis que apresentada no regular exercício da competência legislativa desta Casa.
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, caput, da
Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou
Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos Cidadãos.
Em relação à matéria versada na propositura, consoante o disposto no art. 30, inciso I, da
Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local,
dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei Orgânica Municipal.
Por interesse local, conforme Dirley da Cunha Junior (in "Curso de Direito Constitucional", 2ª
edição, Salvador, Juspodivm, p .841), entende-se, não aquele interesse exclusivo do
Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais direto e imediato, mais
precisamente, explana a jurista Fernanda Dias Menezes de Almeida (in "Competências na
Constituição de 1988", 4ª edição, São Paulo, Atlas, p. 97 e 98), o seguinte:
(...) Já se percebe, pois, que muito da problemática das competências
municipais gira necessariamente em torno da conceituação do que seja esse
“interesse local”, que aparece na Constituição substituindo o “peculiar
interesse” municipal do direito anterior.
A respeito desta última expressão já se solidificara toda uma construção
doutrinária, avalizada pela jurisprudência de nossos Tribunais, no sentido de
fazer coincidir o peculiar interesse com o interesse predominante do
Município.
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Por outro lado, o pretendido pelo presente projeto encontra fundamento no Poder de Polícia
assim definido pelo art. 78 do Código Tributário Nacional:
Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina
da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas
dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à
tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais
ou coletivos.

Sobre o tema, ensina Hely Lopes Meirelles, "compete ao Município a polícia administrativa
das atividades urbanas em geral, para a ordenação da vida da cidade. Esse policiamento se
estende a todas as atividades e estabelecimentos urbanos, desde a sua localização até
a instalação e funcionamento (...) Para esse policiamento deve o Município indicar o
proceder do administrado, regulamentar a fiscalização e cobrar as taxas estabelecidas por lei.
Nessa regulamentação se inclui a fixação de horário do comércio em geral e das
diversificações para certas atividades ou estabelecimentos, bem como o modo de
apresentação das mercadorias, utilidades e serviços oferecidos ao público". (in "Direito
Municipal Brasileiro", 6ª ed., Ed. Malheiros, p. 370-371).
O poder de polícia, portanto, é exercido sobre todas as atividades que possam, direta ou
indiretamente, afetar os interesses da coletividade. Incide sobre bens, direitos e atividades,
esgota-se no âmbito da função administrativa e é exercido por órgãos administrativos de
caráter fiscalizador, de maneira preventiva ou repressiva.
A atuação preventiva se dá por meio de normas limitadoras ou sancionadoras da conduta
daqueles que utilizam bens ou exercem atividades que possam afetar a coletividade,
outorgando alvarás aos particulares que cumpram as condições e requisitos para o uso da
propriedade e exercício das atividades que devam ser policiadas. A concessão de licença,
desse modo, é uma das formas típicas de manifestação do poder de polícia administrativa.
A atuação repressiva, por sua vez, consubstancia-se na fiscalização das atividades e bens
sujeitos ao controle da Administração, com a possibilidade de ser lavrado auto de infração
pela autoridade competente, quando da verificação de eventual irregularidade.
Todavia, entende-se que o efetivo exercício do poder de polícia reclama, a princípio, medidas
legislativas que servirão de base para uma futura atuação concreta da Administração nessa
condição, razão pela qual é comum afirmar que a polícia administrativa se desdobra em uma
competência legislativa e uma competência administrativa, como entende, também, Marçal
Justen Filho (In, Curso de Direito Administrativo. 3ª edição. São Paulo: Saraiva, 2008, pág.
469), nesses termos:
O chamado poder de polícia se traduz, em princípio, em uma competência
legislativa. [...] Até se poderia aludir a um poder de polícia legislativo para
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indicar essa manifestação da atuação dos órgãos integrantes do Poder
Legislativo, em que a característica fundamental consiste na instituição de
restrições à autonomia privada na fruição da liberdade e da propriedade,
caracterizando-se pela imposição de deveres e obrigações de abstenção e
de ação. Usualmente, a lei dispõe sobre a estrutura essencial das medidas
de poder de polícia e atribui à Administração Pública competência para
promover a sua concretização. (grifamos)
Verifica-se, pois, manifestação da competência legislativa atinente ao poder de polícia para
fixar condições de funcionamento dos estabelecimentos localizados neste Município,
considerando, inclusive, que a atuação concreta da Administração sobre direitos individuais
deve estar delineada na lei por força do princípio da legalidade.
Ressalte-se que a propositura encontra fundamento, ainda, no art. 160 de nossa Lei Orgânica,
que dispõe ser competência do Município disciplinar as atividades econômicas desenvolvidas
em seu território, podendo, dentre outras medidas, fixar horários e condições de
funcionamento (inciso II), fiscalizar as atividades de maneira a garantir que não se tornem
prejudiciais ao bem-estar da população (inciso III), bem como no art. 24, V c/c art. 30, II da
Constituição Federal, os quais preveem a competência do Município para legislar sobre
proteção do consumidor, de forma a suplementar a legislação federal e estadual.
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é dispensada
a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na forma do art.
46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.
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PARECER CONJUNTO N°
DAS COMISSÕES REUNIDAS DE DE TRÂNSITO,
TRANSPORTE E ATIVIDADE ECONÔMICA; E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O
PROJETO DE LEI Nº 003/2022.

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Delegado
Palumbo (MDB), que “dispõe sobre a obrigatoriedade das instituições
bancárias e financeiras, que utilizam armas de fogo, próprias ou terceirizadas,
a instalarem cofres de aço chumbado e reforçado para o armazenamento de
armas de fogo e munições utilizadas pelas empresas de segurança, e dá
outras providências”.
De acordo com a propositura, as instituições bancárias e financeiras
que utilizam armas de fogo, próprias ou terceirizadas ficam obrigadas a
instalarem cofres de aço com chapa de no mínimo de meia polegada, fixado
por quatro chumbadores de cinco oitavo polegada, para o armazenamento de
armas de fogo, munições e coletes balístico, utilizadas pelos funcionários das
empresas de segurança.
Na justificativa que acompanha a propositura, o autor argumenta
que: “Tem sido crescente o furto de armas nas agências bancárias. Em 2021,
no primeiro semestre, foram pelo menos 25 ocorrências em que os meliantes
invadiram a agência bancária somente para furtar as armas e munições
utilizadas pelos seguranças.
Atualmente, o banco não é obrigado a fornecer um armário firme,
resistente e seguro para armazenar tais armas. Tendo em vista que a
responsabilidade pelo fornecimento das armas e coletes é da própria empresa,
os bancos infelizmente acabam por não tomar esse cuidado com o
armazenamento, o que gera grande prejuízo as empresas. Tendo em vista a
falta de regulamentação, muitas vezes esse armamento é armazenado de
forma inadequada em pequenos e frágeis cofres que são facilmente furtados
por esses meliantes”.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
manifestou-se pela legalidade do projeto de lei.
A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, no
âmbito de sua competência, entende que a propositura é meritória e deve
prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer.
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento
nada tem a opor, tendo em vista que a matéria não ofende os dispositivos da
1
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lei orçamentária, bem como está condizente com os referendos legais de
conduta fiscal. Favorável, portanto, é o parecer.
Sala das Comissões Reunidas,
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Certifico que em Reunião Conjunta das Comissões Reunidas,
realizada em 11/05/2022, no Plenário 1º de Maio e por meio de videoconferência
na plataforma do Microsoft Teams, secretariando os trabalhos, ou designado (a)
relator (a), Vereador (a) Ver. ELI CORRÊA (UNIÃO), foi aprovado, por maioria das
Comissões competentes para sua análise, o Parecer Conjunto nº 545/2022,
Relatório nº 655/2022, referente a esta propositura, PL 3/2022, conforme se
segue:
TRÂNSITO, TRANSPORTE,ATIVIDADE
ECONÔMICA

VOTOS

Ver. ADILSON AMADEU (UNIÃO)
Ver. FARIA DE SÁ (PP)
Ver. JOÃO JORGE (PSDB)
Ver. MARLON LUZ (MDB)
Ver. MISSIONÁRIO JOSÉ OLÍMPIO (PL)
Ver. SENIVAL MOURA (PT)

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

FINANÇAS E ORÇAMENTO

VOTOS

Ver. DANILO DO POSTO DE SAÚDE (PODE)
Ver. DR SIDNEY CRUZ (SOLIDARIEDADE)
Ver. ELAINE DO QUILOMBO PERIFÉRICO
(PSOL)
Ver. ISAC FELIX (PL)
Ver. JAIR TATTO (PT)
Ver. JANAÍNA LIMA (MDB)
Ver. MARCELO MESSIAS (MDB)
Ver. RODOLFO DESPACHANTE (PSC)

A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR
A FAVOR

Em 11/05/2022
Ver. ELISEU GABRIEL (PSB)
¹Presidindo os Trabalhos da Reunião Conjunta
das Comissões do Processo Legislativo.

¹Conforme precedente regimental 001/2015 e 002/2020.
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PL 3/2022 em 1ª votação
DESPACHO DO PRESIDENTE
O PL 3/2022 foi aprovado em 07 de junho de 2022 durante a 111ª
Sessão Extraordinária da 18ª legislatura, em 1ª votação, com votação
Simbólica, na forma do Texto Original.

Volta em 2a.

MILTON LEITE
PRESIDENTE
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autuado por CÉSAR UEMA em 12/12/2022 11:24:35.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 3/2022
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
bancos instalarem cofres para o
armazenamento
de
armas
e
munições utilizadas pelas empresas
de
segurança,
e
dá
outras
providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º Ficam as instituições bancárias e financeiras que utilizam armas de fogo,
próprias ou terceirizadas, obrigadas a instalarem cofres de aço com chapa de no
mínimo meia polegada, fixado por quatro chumbadores de cinco oitavo polegadas,
para o armazenamento de armas de fogo, munições e coletes balísticos, utilizadas
pelos funcionários das empresas de segurança.
§1° As instituições financeiras ou bancárias deverão adequar-se ao previsto nesta lei
no prazo máximo de 1 (um) ano, a contar da data de sua publicação.
Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DELEGADO PALUMBO
Vereador
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autuado por CÉSAR UEMA em 12/12/2022 11:24:35.

JUSTIFICATIVA
Tem sido crescente o furto de armas nas agências bancárias. Em 2021, no
primeiro semestre, foram pelo menos 25 ocorrências em que os meliantes invadiram
a agência bancária somente para furtar as armas e munições utilizadas pelos
seguranças.
Atualmente, o banco não é obrigado a fornecer um armário firme, resistente
e seguro para armazenar tais armas. Tendo em vista que a responsabilidade pelo
fornecimento das armas e coletes é da própria empresa, os bancos infelizmente
acabam por não tomar essa cuidado com o armazenamento, o que gera grande
prejuízo as empresas. Tendo em vista a falta de regulamentação, muitas vezes esse
armamento é armazenado de forma inadequada em pequenos e frágeis cofres que
são facilmente furtados por esses meliantes.
Uma vez que as agências bancárias sejam obrigadas a instalar cofres para
o armazenamento das armas, o furto com esse fim certamente diminuirá.
Isto posto, considerando a importância da matéria, além do cunho
fiscalizatório e legalidade, não há óbices de natureza financeira e orçamentária, conto
com o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação.

Palácio Anchieta

Viaduto Jacareí, 100

São Paulo - SP

CEP 01319-900

fone (11) 3396-4000

www.saopaulo.sp.leg.br

Matéria EME 1/2022. Documento com assinaturas digitais múltiplas (vide certidão à folha seguinte) e juntado ao PL 3/2022 por CÉSAR UEMA. Sua validade pode ser conferida em
https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?pID=422002.

fls. 22

LISTA DE MÚLTIPLAS ASSINATURAS EME 1/2022

Autor
Ver. DELEGADO PALUMBO (MDB)
Apoiadores
Ver. RINALDI DIGILIO (UNIÃO)
Ver. JANAÍNA LIMA (MDB)
Ver. RUTE COSTA (PSDB)
Ver. GEORGE HATO (MDB)
Ver. EDIR SALES (PSD)
Ver. SONAIRA FERNANDES (REPUBLICANOS)
Ver. ISAC FELIX (PL)
Ver. XEXÉU TRIPOLI (PSDB)
Ver. MARLON LUZ (MDB)
Ver. FERNANDO HOLIDAY (REPUBLICANOS)
Ver. AURÉLIO NOMURA (PSDB)
Ver. GILSON BARRETO (PSDB)
Ver. MILTON FERREIRA (PODE)
Ver. ATÍLIO FRANCISCO (REPUBLICANOS)
Ver. SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS)
Ver. CELSO GIANNAZI (PSOL)
Ver. GILBERTO NASCIMENTO (PSC)
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PL 3/2022 em 2ª
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À CCJLP,
O PL 3/2022 foi aprovado em 07 de dezembro de 2022 em 2ª votação
durante a 136ª Sessão Extraordinária da 18ª legislatura, na forma do Texto
Original com Emenda do autor.
Encaminho o presente para elaboração do parecer propondo a Redação
Final.
Eduardo Akamine
Secretário de Apoio Legislativo
SGP2
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DESPACHO de RECEBIMENTO
PROJETO DE LEI 3/2022

Recebido na Comissão de Constituição, Justiça e Legislação
Participativa
em: 12/12/2022 às 16:24.

Este documento contém assinatura digital
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DESIGNAÇÃO DE RELATORIA

Designo para relatar PROJETO DE LEI-3/2022, o(a) Ver.
SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS).
Obs.: O prazo para manifestação é de 8 dias, nos termos do §3°
do artigo 63 RI.
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

SANDRA SANTANA

Presidente da Comissão

Em 13/12/2022
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PL 3/2022 em 2ª
DESPACHO DO PRESIDENTE

O PL 3/2022 foi aprovado em 07 de dezembro de 2022 em 2ª votação durante a
136ª Sessão Extraordinária da 18ª legislatura, na forma do Texto Original com
Emenda do autor com votação Simbólica.
O projeto foi incluído na 136ª Sessão Extraordinária através de requerimento
aprovado pelo Plenário.
A emenda foi protocolada, lida e deliberada em mesma data.

VAI À REDAÇÃO FINAL

MILTON LEITE
PRESIDENTE
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CERTIDÃO DE VOTAÇÃO
Certifico que, na deliberação sobre o PL 3/2022 durante a 25º Reunião Ordinária
(semipresencial) da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa,
ocorrida em 14/12/2022, os vereadores votaram como segue:
Relatório nº 1950/2022 / Convertido em Parecer nº 1456/2022
Autor: Ver. SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS)
Conclusão: REDAÇÃO FINAL
A FAVOR
Ver. ALESSANDRO GUEDES (PT)
Ver. CRIS MONTEIRO (NOVO)
Ver. DRA. SANDRA TADEU (UNIÃO)
Ver. EDIR SALES (PSD)
Ver. PROFESSOR TONINHO VESPOLI (PSOL)
Ver. RUBINHO NUNES (UNIÃO)
Ver. SANDRA SANTANA (PSDB)
Ver. SANSÃO PEREIRA (REPUBLICANOS)
Ver. THAMMY MIRANDA (PL)

14/12/2022
Ver. SANDRA SANTANA
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
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PL 3/2022 em Redação Final
DESPACHO DO SECRETÁRIO
À SGP23,
Sr. Supervisor,
O parecer propondo redação final da Comissão de Constituição, Justiça e
Legislação Participativa ao PL 3/2022 permaneceu sobre a mesa à disposição
para receber emendas de redação durante a 185ª Sessão Ordinária em 15 de
dezembro de 2022.
Não foram apresentadas emendas de redação à Mesa.
Encaminho os presentes autos para elaboração dos documentos
pertinentes à sanção do respectivo projeto.

EDUARDO AKAMINE
Secretário de Apoio Legislativo
SGP2
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PL 3/2022 em Redação Final
DESPACHO DO PRESIDENTE
O parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa
propondo redação final ao PL 3/2022 permaneceu sobre a Mesa durante a 185ª
Sessão Ordinária da 18ª legislatura em 15 de dezembro de 2022 não recebendo
emendas de redação.
Conforme artigo 261 do Regimento Interno, o projeto segue à sanção na
forma da Redação Final.

MILTON LEITE
Presidente
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