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PROJETO DE LEI

 

Ementa: Denomina Dr. Abílio Carlos Mazini, a Delegacia de Polícia Civil de 
Bataguassu - MS.

 

Art. 1º Denomina Dr. Abílio Carlos Mazini, a Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu - MS.

 

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

 

 

Plenário Deputado Júlio Maia, 09 de setembro de 2021.

 

 

 

                                               DEPUTADO EDUARDO ROCHA
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                                                   1º Vice-Presidente DA ALEMS

JUSTIFICATIVA

 

Dr. Abílio Carlos Mazini, falecido em 2020, era delegado de polícia aposentado, que 
exerceu sua função em Bataguassu, iniciando sua carreira como escrivão na década de 1980.

 

Dr. Mazini entrou para a Polícia Civil em 1984 e em 1985 foi lotado na delegacia de 
Bataguassu como escrivão. Em 2000, passou no concurso para delegado, assumindo a delegacia do 
município por dois anos. Também exerceu a função de delegado de polícia em Nova Andradina e 
em Campo Grande, onde se aposentou em 2009.

 

Quanto ao aspecto legal da presente proposição, rememore-se que o artigo 1º, da Lei 
Estadual n. 3.276/2006, prescreve que "A denominação de próprios públicos estaduais dar-se-á 
através de lei, cuja iniciativa cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao 
Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e ao Procurador-Geral de 
Justiça".

 

Conforme consta no projeto, o homenageado é falecido, estando atendida a vedação de 
nomeação de pessoas vivas, prevista no art. 2º da Lei Estadual acima citada. Junta-se, ainda, nos 
autos do projeto de lei, Ofício emitido pelo Delegado Geral de Polícia de Mato Grosso do Sul, 
concordando com a pretensa denominação.

 

Assim, a iniciativa merece ser apoiada, por representar o reconhecimento do trabalho de um 
valoroso policial, que desempenhou carreira ímpar no combate à criminalidade na Polícia Civil, 
com destaque para sua atuação em Bataguassu, daí a justiça da homenagem pretendida.

 

Por todo tempo dedicado a Polícia entendemos ser justo prestar essa homenagem, 
denominando o prédio da Polícia Civil de Bataguassu/MS, de Dr. Abílio Carlos Mazini.
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