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LEI N. 10 .170, DE 17 DE JULUO DE 1968
Jlrclara de utilidade públicB o CEAFI - Centro <lc Ex-Alunas das "Filhas de
Jesus" do Colégio Sagrado Coração de Jesus, com sede em
Bragança PaulistB .
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO~
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a

LEI N.o 10 .172, DE 17 DE JULHO DE 1968
Dá '<leiiomimição de Ginásio ;Estadual "Prof. Andró
Fort" ·a o Ginásio Estadual do bairro Campos Eliseos, em
Campinas. .
·
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SAO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu pi·omulgo a
seguinte lei:
·
Artigo l .o - Pa.ssn a dcnomlnnr~se "Prof. André Fort" o Ginásio
Estadual do bairro Campos Ellseos, em Campinas.
·•
Artigo 2.o - Esta !e! entrará em vlgÇ>r. na data de sua puolicação .
Altlgo 3.o - Revogam-se as. disposições · em contré.rlo.
Palácio dos Bandeirantes, 17 de Julho de 1968, ·
ROBERTO COSTA DE ADREU SODRlí:

1.0 _ Ê d~clarado ~e- utllldad~ públlcn. o CEAFI - Centro do
Ex-Alur.a~ das "Fllha.s de Jesus" do Colégio Sagrado Coração de J esus, com
6cde em Bragança. Paulista.
·
· ·
.
Artlgc 2 o - Esta• lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 17 de julho de 1968.
· :,,.
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÊ
Luiz l!' ranclsco da Silva Carvalho - Secretário da Justiça
Publicada. na Assessoria Técnlco-Leglslnt!va, 17 de ~l1lho de 1968.
1\elson. Petcrsen da ~ostB, Diretor Admlnis.tratlvo, Subst.

Antônio na.rros do Ulbôa. Clntrt\ -
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LEI N.o ,10 .,171,

r 'PAGINA

QUINTA-FEIRA, 18 DE JULHO DE 1968

., \ / " " " " = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Paulo
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Publlcada. na. Assessoria Técnico-Legislativa, em 17 de julho de 19G8.
Nelson Petcrsen da Costa - Diretor Adm~nlstrativo - Subsl.
LEI N.o 10 ..173, DE 17 'DE . JULHO DE 1968

· Dispõe sôbre efetivação de escreveiite · de cartório
não oficlaliz..·u)o. •

!

O .GOVERNADOR DO ESTADO DE ' SAO PAULO:
Faço saber que · a Assembléia Legislativa. decreta e eu promu!go a
seguinte lei: ,
·
. ·
.
.
, · Artigo l.o - NB serventia. de Justiça" posta em concurso e ainda. vaga
.
em virtude dos candidatos nomeados nii.o haverem tomado posse, será provlqo o
Escrevente habllltedo que, tendo mais de 5 (cinco) .anos de efetivo exerclclo, venha pela mesma res,Pondendo· interinamente
·
Artigo 2.0 - Esta. lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 17 de Julho de 1968.
'
. ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÊ
.. :· 'i: . , •·
Luiz Francisco da Silva ·Carvallto - Secretário da Justiça
.
Publicada nB Assessoria Técnico-Legislativa, em 17 de julho de 1968.
, ~ .···, • -,."
Nelson Pctcrscn da. CostB - Diretor Administrativo - Sub>~-

Denomina. -·Dr. Luís Lázaro Z:~.menbof" o Gináslu
Estadual de VIla Mazzei, nesta CapitaL

,.

O <;JOVERNADOR

~O

ESTADO _.DE SAO.. PAULO:

-Façó saber que a Assembléia Legtsla,tiva. decreta e eu p~omulgo a
seguinte lei:
.
·
Artigo 1.o - Passa a denominar-se "Dr. Luis Lázaro Zamenhof" o
.
Gloá.sio Estadual de Vila. Mazzei, na Capital.
Artigo 2.o - Esta lei entrará em vigor nB data de sua puo!icação.
Palácio dos Bandelra.ntes, 17 de Julho de 1968.
ROBERTO COSTA DE ABREU SODRE
' Antônio BaiTos de Ulhôa Clntra ::... Secretário da · Educação
Publicada na Assessoria. Técnico-Legislativa, em 17 de julho de 1968
•.
Nelson. Petcrsen da Costa - Diretor Adm!nlstratlvo - Su~

MENI3AG~ N.• 161, DE ' 17 DE JULHÓ · Lins. Consoante a just!IIca.tlva. que _o aoom- nada. casa de ensino, sou compelido a. ne- e d~ voto favorável da. maioria absoluta da.
· · ·
DE 1968
·
, pa.nhou, quando de sua. a.presentaçao nessa ga.r sanção à medida., por motivos de or· Assembléia. .
.
Por seu turno, a -Le! n . 9.842, de 19 de
. Veto total ao Projeto de ' Jei n . 64, de 1968 Egrégia. AssembléJa., a homenagem que se dem geral, como se verá.
. · . " Senhor Presidente .
.
pretende render
das mais meritórias, por
Realmente a Administração, de longa setembro de 1967 (Lei Orgfmtca dos Muni·
.
Tenho a honra de levar ao conhechnen- se tratar dos professOres Aurea de . Campos · data, vem se opondo a que os institutos tso- clp!os), . incorporando aquêle preceito cons•
tb d v
E lê lá
f!n d di Gonça.lves, Padre Octa.cruo de Oliveira e lados de ensino superior recebam · designa· tltuclonal, dispõe, no artigo 81, "caput",
reito~ qu~~:\sa.ri'J~ d';.c fac&"J~~s~ue ~e econ: Doutor Lauro Alberto
Portugal Cleto, Jue ções patronhn!cas, devendo ser qualltlca.das que o reconhecimento de estànclas de qual·
Sere 0 artigo 26, combinado com 0 altlgo preenche~'~!- ~~os 08 reqUisitos estlpul os· · pelas especializações docentes e de pesqul· qlier natureza depend·e rá de aprovação dos
35, · item II, da COnstituição do Estado, re- ~:t':.b~~~~~n~: r;g~f1~ ae d~~~m~f~a'::: sas, que lhe são próprias, ligadas aos no- · órgãos técnicos . competentes do Executivo
r;olvo vetar, tota.lmente, 0 projeto de lei n. as suas vidas ao ensino
·
, . mes das cidades ou regiões em que loca.ll• 'estadual e do voto favorável da maioria ab·
64, . de 11968; decretodo por essa nobre As. Todavia e em que 'pese essa circuns: zados, como caracterização onomástica.
soluta da Assembléia. Legislativa.
Em verdade, é tradicional na estruturB
No presente caso, n!io · foi a matéria
sembléla., conforme autógrafo n . 11.456, que tl).ncla, a medida· em tela náo poderia a!. me to! remetido.
cançar a.colhhnento, porquanto, segundo es- do ensino superior considerar-se 1 a posslbl- submetida., como prescrevem a Constituição
Visa a. propositura " dar a denomina- clarece a secretaria da Educação, não cons- llda.de, sempre maior, de ~orem reunidos os e a Lei Orgânica dos Munlclpios, à aprecia.·
• ção de •"Pro!. Ani.OniO, Perches Lordelio", a.o ta, de seus assentamentos, Grupos Escolares ·institutos Isolados em nucleos r~ona.!s, ção prévia dos órgãos técnicos do Executivo,
· Grupo Escolar de Vila. Glno, em Lhnelra.. nos· locais Indicados na. propositura.
·
or.lgem, . talvez,
de futuras univmsldades, que, \· a~lm, deixaram de · dar a. necessária
· COnsoante a justl!lca.tiva. que a.compaAlém disso a. denominação de "Padre nucleos êsses que poder!io ter designação aprovaçao IJ. medida. Ressalte-se mesmo que
·n ha o .projeto, é Intenção da população da octac!lio de oúvelra" já foi dada ao Gru~ distinta., o que aconselha.. a. conservação do"-. nem a justificativa que acompanhou o· pro· .
cidade de Limeira homenagear a. figura de po Escolar do Bairro Peroba!, em Braúna.,' atuais nomes, isto é, ·dos locais onde se si- j~to. nem. os pronWlclamentos das .comls·
mestre, de homem· probo e de , !ntelra cor· conforme Decreto .n. 47.795, de 2 de março tua.m.
.
soes Técmcas dessa egrégia Assembleia !OS•
r eção, lembrado com saudades e · respeito de 1967, 0 que também desaconselha.; nesta •
Assim, qualquer a.ltera.çáo dessa norma sem qualquer alusão à 1\Udiência prevista no
por todos que com Ole conviveram.
·
parte, a aprovação da providência..
·.
seguida. pelo Executivo só viria trazer com- texto conotituciona.l.
_ , .
~ :tião teria dúvida em acolher a. medida, ,
Procuro, nesse pa.rf.lcu!a.-, manter orlen- plexlda.de desnecessária aos serylços, pelo
. Tal _aprovação, de resto, . nao potlerln
.
ser o.utot gada. sem est~do apiofundado da
. que se me afigura das mais justas. Aconte-' tação unl!ormemente seguida. pelo Executivo que se deverá preservá-IB.
ce, porém,' que a .Secretaria da. Educação - no sentido de se evitar a atribuição de de·
. Assinale-se, ademais, que o homenl:lgea- matétla., em que _se velitlca.sse o p~eenchl·
órgáó técnl«e competente - ao, opinar só· . nomlnações Iguais a dois estabelecimentos do não teve qualquer ligação com o ensino mente das condlçoo;s relativas ao clun~, a.l-~
bre ·o assunto, esclarece que Inexiste Grupo de ensino, embora. em ' localidades diferentes, superior ou com a área de especla.llza.çilo· tltude e ~>Utros predicados q.ue !av01e'<"m
Escolar da Vila. G lno, · em Lhnelra., não pelos óbvios ' transtornos que poderá a.car- daquela unidade escolar que se deseja. de·_ a lnstalaçao de hotée!s, sanató<los e ~unila- : . ~ nomil)llr, a. ·q ual ·se Inclui no sistema. esta· ~ res, conf01me o exige o l' 2.o do nrtigo 8,1,
constapdo ·dos · mapas de movimento dB re- retar à Administração.
I .
gião esta.belechnento de ensino situado naRessalte-se, f!na.hnente •. que 0 fato de ,, dual do . ensln~ superior, cQmo lnstltu~ iso- ·da Lei Orgânica dos MWllclplos. .
·quele local, circunstl).nc!a esta. que, como 6 nlio sancionar 0 articulado em causa ' não . lado, por fôrça. da. Le.l, p. '1390-fl, de 20 ~e ,
Ora, . como se depreende do próprio pa·
óbvio, ' tçrnarla. !nopora.nte a lei que se edl· significa. qualquer restrição a.o.s I!Omes dos dezembro de 1951.
·
, . , .recer do Relator Especial ~eslgnado . para ..
tasse. ···
'
ilustres professôres ,
Essas, Senhor Presidente, a.s razões do pronwll:iar-se pela. Comissao de Saude e
Assim· sendo, vejo-me forçado a negar , _ Entendendo, dêsse modo, perfeitamente presente veto · total ao projeto de.' lei n . 52, Higiene, ?essa. . nobre Assembl.é!a; o assun·
sanção • ao projeto GC'!I1 que êsse fato slgnl· just!IIca.da. a. hnpugnação do projeto n 179 de 1968, a.s 1 quais faço publicar no órgão to
coniiovertido e suscita duvidas, haven·
fique ·qualquer restiição ao nome do emé· de 1968, devolvo a matéria. ao reexame des~ oficiá.! do E;sta.do, restltuhldO a. matéria. a.o do . quem entenda que a cidade de ·São José
~~~~of:~o;~~~-tan~o se dlstl~gulu na. de· sa nobre Assembléia, fazendo publlcl\r as · reexam:e dessa Ilustre Assembléia. .
dos Campos deixou de oferecer recondlções
.
1
-''Flca.m" ' a.sshn, . evldencia.da.s a.s razões presentes . razões no órgão Oficia.! do EsReitero a Vossa. Excelência. os protestos favoráveis à insta.laç!io dos estabelecimentosque me ~ levam a >dar, . totahnente, 0 pro- ta do.
·
·
- · . de n\lnba a.! ta consideração.
mencionados no texto lega.!. De outro lado,
eto de lei n. 64, de 1968, e fazendo-as puReitero a. Vossa Excelência. os protestos
ROBERTO COSTA DE ABREU SODfU: se questionável é a caracterização daquela
de minha alta consideração.
Govema.dor do Estado
.cidade como estl).ncla hldromineral natural,
llca.r no Orgúo Olicial do ' Estado, tenho a. . . ' ROBERTO COSTA DE ABREU SODRÉ
A Sua Excelência o Senhor DeputBdo o que se faz mister, antes de se cuidar dB
~~~': n~~r~e~~~~btJla: m atéria ao• r~exame :.. Governador do Estado
Nelson Pereira., Presidente da. Assembléia · sua. dlscutlvel trans!ormnção em es!Ancla ·
"
.
Reitero a. vossa. Excelência. os protestos . · A• ,sua Excelência. o Senhor Deputado Legislat\va · do Estado. ·
. 1 . de outra na.tw·eza., é a. revisão da. matéria, ·

~
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~~~~If~~ ~~~~Á_r~~oABREU

SODRI>:

r:~~~tl~:r~~aEs~~e;!dente

DE · JULI~0

~f~aqus: ste0~-e~e;!"!%~~~~I~~-s."u~e~~~~t,:r::

da Assembléi!'_; MENSAGEM N. 164,- DE ,l7
.
.---DE 1968
. nado Inadequada ao contexto !Jswo e social .
.. Govemador do Estado
•
• MENSAGEM N. 163, DE 17 DE JULHO • Veto tola! ao Projeto de Lei n. 803, de 19G7 da cidade.
·
;>E 1968
..
Senhor Presidente
·
. ·
Conclui-se, assim,. que, não só como de- .
.
A .,:;ua Excelência. o Senhor ·Deputado ·
Tenho.a. honra. de· teva.r ao conheclmen- corrênc!a do preceito · consL!tuclonal men·
, '.'' Nelson .PerelrB,, Presidente. da. Assembléia .Veto totBI a.o ProJeto de Lei n. 52, de ' 1968
,- Leg!slal!va d6 Estado.
.
T enho a. honra. de levar a.o conheclmen· to de Vossa. ra.xcelência,' para os fins de dl· · c!ona.do, • como pela. própria. natureza com• )
. , MENSAGEM N.• 1Gl, DE 17 DE JULHO to de Vossa Excelência, para os fins .de relto, que, usando da facUldade que' me con- ' plexa e 'controvertida do assunto, é lmpos1 ,,
•
• • • • DE 1968
direito, que, usando da faculdade . a mim 1fero o attlgo 20, combinado com o artigo ?5, slvel admitir-se a . lnobservunc!a do requl• ~ .. · ,Veto lntal ao Projeto de lei n. 179, de 1968 conferida pelo artigo 26 combinado com o II, da Constituição do Estado, l'esolvo ye- , sito da aprovação prévia dos órgãos técnl• .
·~.
senhor President e
.
artigo 35 n . ' n . da. Constituição do Esta· ta.r, totahnente, o projeto de . let· n : 803 de cos do Executivo, aos .quais compete o estu-.
, Tenho a honra de levar ao conhecimen- do, resolvo vetar, totalmente, o projeto de . 1967, decretado por essa. nobre Assembléia, · do da matéria, clrcunstãncla essa que torna. •
to de vossa. Excelência., pa.rB os fins de dl· lei n. 52, de 1968, decretado por essa no- conforme a.utógra.!o n. 11.458;. de 1968, quç !mposltlva. a impugnação da propositura.' •,..,
r elto, que, usando d" faculdade que me con- bre Assembléia., conforme a.utógra.ro · n. .. me foi remetido.
. .
.
.
Expostas, qUJl do, as razões que nie ·tn·- .
, fere 0 artigo 26; corr.blna.do com 0 artigo 35, 11.455, que me foi enviado.
· Referida proposltw·a visa a transfor·' duzem a vetar, totahnente, o projeto de lei ,,
item II, da. Constituição do Estado. resolvo
· A proposição em exame objetiva dar a. mar em estánc!a. cll~ática a.. estàn'cla hidro- n. 863, de 1967. as quais faço publicar no · '
vetar, tota.hnente, o projeto de lei n. 179, de denominação de "Professor · Walter Mede!· , minera.! natural de São José dos Campos . • órgão oficial do Estado, tenho a honra de ;
Prellinlnarmente, deve observar ' que · a reiterar a. Vossa Excelência OS- ·protestos de .. •
.19681 decretado .por essa. nobre Assembléia., ros Mauro" à Faculdade de Farmácia e
,
' medida deixou de atender .a . requlslto cons· O).lnha. alta. consideração.
conrorme a.utógra.!o n. 11 .459, que me foi Odontologia de Ara.ra.quara. ·
•·
ROBERTO COSTA DE ABREU SODR!l:
remetido; .
·
·
Conquanto considere justa a Iniciativa , tltucional indispensável. ·
' Cuida-se, no a.lud!do' projeto, de atrl- ·. de render -homenagem à . memória. de llus·
Com efeito, dispõe ·o artigo 100, da
Governador do Estado •
A Sua. ;Excelência o Senhor Deputádo
buir denominação aos Grupos Escolares de tre cidadão ara.ra.quarense, que to! eml· Constituição do Estado, que a. criação de csVila.' Irmãos Andrade, Vlla LQ.ba.te e Jardim nente educador, mestre laborioso, probo e tfmclas de qualquer natureza dependerá de Nelson Pereira., .Presidente ·. da. A:;embléla
.
·
.• Ar; ano,' ..todos ~ltuac:os • no · Municlpio· de lnc.a nsável, ' elegendo-o ·pBtrono da. meneio· aprovação dos órgãos técnicos comp:~ntcs' ' Lcglsla~lva do Estado. •
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DECRETO ' N . 49 .987,• DE 17 DE
'

Dlsp~e .'

•

sõbre o

·... -:

~

~

ltcg~amcnto

I}

'

•

1,.-·

roLliO .DE 1968
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·da. Çorrc,ccl_!)ria. da Procuradoria. Gera.l do Estado,

· .' . criada pelo arllgo 11, da Lei n . 9,847, de 25 de setembro de 1967
.
-~··:
RO~TO COSTA DE ABREV SODRJ!:, GOVERNADOR D'O ESTA•
DO DE SAO PAULO, no usó de suas atribuições legais, •
'
_
•• ;

'

·\

";1-1

Decreta:

:.

.

·

.•·

'

.,
· Artigo 1. 0 - . A Con·eicdorlo. da Procu•·adoria .Geral do Estado, cria•
da pelo artigo 11 da Lei n.· 9847, de 28 de setembro de 1907, exercer~~ suas .atri•
bu!çóes nos térmos do presente RegUlamento.
·... Artigo' 2. 0 - A COrregedoria · será dirigida pelo Corregedor' e terá.
três Corregedores-AuxUiares .' ·
· .. ,
•t
·
Artigo 3. 0 - São' atribUições. da Corregedoria.:
' I - Estudar e analisar as praxes ·e rotinas de tra.bl:llho, observadas
nos órgãos da Procuradoria Geral do ·Estado, de modo a. sugerir o . que ror necessário ou vantaJoso il slmplit!ca.çúo, ra.ciona.llzaçlio e etlclêncla. dos serviços,
bem como o seu funcionamento, com vistas ao respectivo · entrosamento e aper1e1çoa.mento:
· ·
.' . .
.
. II - Verltlca.r:
.
'
• a) . se eXIstem, nas dependêncla.s da. Procuradoria O era.! do Estado, 08
ltm~> 'e hnpressos determinados em lei e em atos regulamentares;
· • '· ' · b> se os processos, pastas, expedientes, arquivos, !tchàrios e dOcumen.
.
,
·
t:'çao · ,em gera.!, se encontram em ordem;

'I

'

o

c) se
se1·v!ço se acha convenientemente aparelhado, !láO somente
a funcionários, como também quanto · a. moblliário e utensllios;
;.
d) se os se1·v!ços ·são executados e desempenhados com dlllgêncla capacidade e exaç!lo, pelos respectivos servidores ;
' ·
··
e) .se a.s normas legais. e regúia.mentares relativas à consecução doa
serviços são observadas; ~
·
•
I
'
O se o.s métodos de trabalho., e práticas adotadas, horârios; etc.,
silo oa mais copvenlcntes c raoiona.llza.dos;
,
g) se o andamento do aervlço oo observa coln I)I'OIItoza. e ntenolt.o·
h) se o prédio e instalações são apropriados e suficientes l).s necessidades do . serviço;
_
·- 1) se os valores são guardados em lugares seguros;
J> se consta. a prática. de erros, abusos, omissões ou irregularidades,
que devam ser emendados, evitados ou punidos;
.
·
!) qualquer ocorrêncl" llgadB ás suas atribUições;
, ·m - Receber criticas e sugestões .sObre o andamento dos serviços
afetos à Procuradoria Géra.l do Estado; '
,
·
IV - Enca.mlnha.r, ao Procurador · Geral do Estado, parB as provtdl!nclas de sua. alçada, cópia dos têrmos das Correições, bem como dos relató·
rloo dos Corregedores, sugerindo :as medidas Julgadas couvenlcntes a se atingi- .
rem os objetivos fixados nos Incisos anteriores.
.
·
·.
Artigo 4.o - De modo particUlar, a. COrregedoria d~verll. verlflcaP .
se os Pl'azos regUlamentarei! são .rigorosamente observa.dos, se há unlf91mldad1
~ua.nto.

