
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA  LIBERDADE

SHCRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PLL n°  102/2021.

Autoria do projeto: Vereador Edgard  Sasaki.

Assunto do  projeto:  Disp6e sobre denominacao da  Rua  Darcy de Alvarenga.

PARECER N° 352.1/2021/SAJ/RRV

Ementa:   Projeto   de   Lei   Municipal.   Disp6e   sobre   a

denomina¢ao      da       Rua       Darcy      de      Alvarenga.

Possibilidade.

I.         DO RELAT6RI0

1.         Trata-se  de  projeto  de  Lei  do  Legislativo,  de  autoria  do  vereador

Sasaki,  que visa  denominar a  atual  Rua  Vinte e  Cinco,  localizada  no  Parque Imperial,  bairro  do

Tanquinho, identificada  pelo c6digo  14.965.

2.         A    Justificativa    de    fls.    03/04    traz    uma    breve    biografia    do

homenageado.

3.          E o relat6rio.  Passamosa analisee manifesta€ao.

11.        DAFUNDAMENTACAO

1.         Primeiramente,  destacamos  que  a  mat6ria tratada  esta  de acordo

e  tratar  de  assunto  de
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Art. 30. Compete aos Municlpios:
I - legislar sobre assuntos de interesse loca/;

2.         Em   ambito   Municipal,   h6   expressa   previs5o   legal   -   artigo   27,

inciso XVII,  da  Lei  Organica  do  Municipio:

Artigo  27  -  Compete  i]  Camara  Municipal,  com  a  sanc5o  do  Prefeito,
n§o  exigida  esta  para  a  especificado  no  inciso IV do  arfigo  28,  dispor
sabre     todas     as     mat6rias     de     competencia     do     Munic/plo     e,
especialmente:

ER
X]/I[  -  dar denominacao  a  pr6prios,  vias  e  logradouros  pllblicos;
(grifo nosso).

3.         Cabe  esclarecer  que  mencionado  inciso,  bern  como,  o  inciso  XVI

do  mesmo  artigo,  foram  declarados  inconstitucionais  pelo  Tribunal  de  Justi¢a  do  Estado  de

Sao   Paulo  (processo  n°  2184.31627.2017.8.26.0000),   sendo  que  no  trecho  final   do  ac6rdao

constou:

"Nesse  diapas5o,  e  conforme  entendimento firmado  por este  Colendo

6rgao Especial, a compet6ncia legislativa para alterar denominacao
ou denominar pr6prios, vies e logradouros ptlblicos 6 concorrente
entre os Poderes Legislativo e Executivo.
Nesse  contexto,  tendo  em  vista  que  os  incisos  XVI  e  XVII,do  artigo  27,
da   Lei  Organica   do   Municfpio  de  Jacarei,   preveem  que"  compete  a
Camara  Municipal,  com  a  san¢ao  do  Prefeito",  dentre  outras  mat6rias,
alterar    a    denomina€5o    e    dar    denomina€ao    a    pr6prios,    vias    e
logradouros     pdblicos,     evidente     a     violac5o     a     compet6ncia
concorrente,  porquanto  nao  6 viavel  a  autorizac5o  do  Legislativo
para  atuacao  do  Executive  em  suas  fun€6es,  em  clara  afronta  a
separac5o  dos  Poderes  (artigo5°  da  Carta  Bandeirante).  Precedentes
desta    Corte    Especial:   ADI    n°    2134376-93.2017.8.26.0000,    Rel.    Des.

Alvaro   Passos,  j.14/03/2018;  ADI   n°   2134417-60.2017.8.26.0000,   Rel.

Des.  Carlos   Bueno,  j..14/03/2018;  ADI   n°  2112489-53.2017.8.26.0000,

Rel.     Des.     Joao     Carlos     Saletti,    j.     14/03/2018;     ADI     n°     2184042-

63.2017.8.26.0000,  Rel.  Des.  Evaristo  dos  Santos, j.11/04/2018,  dentre

outrosj.ulgados. " (g.n)
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4.         Dessa  forma,  verificamos  que  a  compet€ncia  para  legislar  acerca

de   pr6prios,   vias   e   logradouros   pdblicos   6   concorrente   entre   os   Poderes   Legislativo   e

Executivo.

5.         Contudo,  entendemos que 6 prudente ser analisado  pelos Ilustres

Vereadores  desta  Casa  de  Leis  acerca  da  necessidade  (ou  nao)  em  acrescentar,  na  legislacao

municipal,   a   competencia   concorrente   para   legislar  sabre   o   tema,   como   mencionado   no

ac6rdao.

6.         A'efomanc/a a ana'/75e  o'o  fl{£,  os  requisitos  para  a  denominacao

de vias e  pr6prios  municipais estao dispostos na  Lei  Municipal  5.784/2013.

7.         0  0ficio  n°  079/2021-SEGOVPLAN/GSP  (fls.06)  da  secretaria  de

Planejamento,   informou   que   nao   existe   denomina€ao   oficial   de   logradouro   pdblico   no

municipi.o com  o  nome do homenageado.

8.        Segue  tamb6mjunto  ao  projeto,  c6pia  da  certidao  de  6bito  do

homenageado,   bern   como,   fotos   do   mesmo   e   biografia/justificativa,   conforme   requisitos

constantes  na  Lei  Municipal.

9.        Diante de todo o exposto,  nota-se que o  presente  projeto de  Lei

esta de acordo com a  legisla€ao vigente,  podendo,  ent5o,  prosseguir.

In.     DAcoNCLusAo

1.         Salientando   que   nao   oumpre   a   esta   Secretaria   de   Assuntos

Junidicos   a   manifestac5o   sobre   o   m6rito   da   proposta,  julgamos   que   ela   nao   apresenta

impedimento  para  tramitagao,  motivo  pelo  qual  entendemos  que  o  Droieto  esta  aDto  a  ser

apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        Contudo,  devera  o  presente  PLL  ser submetido  as  comiss6es  de

a) Constituicao e Justice; e b) Obras,  Servicos Pdblicos e  Urbanismo.

3.         Para  sua  aprovacao,  a  propositura  em  analise esta  sujeita  a  tumo

dnico  de  discussao  e  vota€ao,  necessitando  do  voto  favor

aprova¢5o, ou ooracfamaca~o. nos termos do ina.so IV, do a

Praca dos Tres Poderes, 74 - Centro - J ei / SP -CEP  12327-90
ei-sp.leg.br

I  da  maioria  simples  para  sua

o  122,  do  Regimento lnterno.
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4.        Deve-se   observar,   ;give/menfe,   o   disposto   no   artigo   77   do

Regimento lnterno dessa Casa: ''Na Ordem do  Dia organizada  pelo  Presidente, serao colocadas

em   primeiro   lugar   as   mat6rias   que   disponham   sobre   denomina¢ao   de   pr6prios,   vias   e

logradouros pdblicos em  homenagem a  pessoas falecidas„."

5.         Este6 o  parecer, opinativo e n5ovinculante.

Jacarei,14 de dezembro de 2021

:.i    ``

RENATA RAMOS VIEIRA
CONSULTORJURiDICO-LEGISLATIVO

OAB/SP N° 235.902
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