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SALA DAS COM1SSOES TECN/CAS DA ASSEMBLE
LEGlSLA TIVA DO ESTADO DO PIAvi. Tcresina, 30 de agosto de 20 J 3.

Visto e analisado 0 rclat6rio por a proposicao se cncontrar nos dispositivos
regimental con titucional e de boa tecnica legislativa. somos de pareccr favora el a ·ua
aprovacao.

II- VOTO DO RELA TOR

Diante dos fatos rclatados e pelos grandes service prestados ao pais c. em
especial no Piaui. solicito a esta Casa a homenagem de Titulo de Cidadao Piauiense para
estc grande cidadao brasileiro que contribuiu e ainda contribui para 0 de 'en 01 irncnto do
pais bern como para 0 Estado do Piaui.

Para 0 Estado do Piaui. em especial em Teresina-Pl. 0 engenheiro Murilo
Celso Campos Pinheiro trouxe. atraves da Federacao Nacional do Engcnheiros, 0 Projeto
CRESCE ORA IL + Engenheiro + Descnvol imeruo. transformando 0 Piaui e a cidade de
Tcrcsina no maior forum de discurso da engenharia brasileira obre infraestrutura em prol
do desenvolvimento do pais. esse forum ocorreu pela primeira vez em 2006 e de 'de entao
vern sendo debatido constaruemente na capital piauiensc.

A materia csta disciplinada no art. 73, inciso V da onsiituicao Lstadual e
arts. 19, inciso VI, alinea 'T' e 27, inciso V. alinea "g" e 178. inciso V. iodos do Regimento
Intemo.

No termos do art. 47, lnci·o VI, do Regimcnto Interne, cncarninhada a
proposicao para emitir 0 parecer conformc dispoe os arts. 59 a 63. 139 e eguintes do
me mo diploma legal ja elencado, a referida proposicao em epigrafe que Dispoe sobre a
atribuieao de Titulo de Cidadao Piauiense ao enhor Murilo Celso de Campos.
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