
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREf
PALACI0  DA  LIBERDADE

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS JURf DICOS

Referente:  PLL  n°  089/2021.

Autoria do projeto: Vereador Edgard Sasaki

Assunto do projeto:  Disp6e sobre denominacao da  Rua  Prof. Andr6 Aparecido de Camargo.

PARECER N° 296.1 /2021 /SAJ/WTBM

Folha

4./,

Camera Munidpal
de Ja-i

Ementa:    Projeto    de    Lei    Municipal.    Disp6e    sobre

denomina¢ao  da  Rua  Andre  Aparecido  de  Camargo.

Possibilidade.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de  Projeto  de  Lei  do  Legislativo,  de  autoria  de  do

Vereador   Edgard   Sasaki,   que  visa   denominar  como   Rua   Prof.   Andre  Aparecido   de

Camargo  a   atual   Avenida   Dois,   localizada   no  Industrial   e   Comercial   Portal   do  Vale

(c6digol6.238).

2.        Conforme    consta    na    Justificativa,    o    homenageado    foi

professor de  Hist6ria  e  Geografia,  exercia  trabalho voluntario  com  Equoterapia  e  tinha

destacada atua€ao dentro da comunidade cat6lica.

3.        E o breve  relat6rio.  Passamos a analise e  manifestacao.

11.       DA FUNDAMENTA¢AO

1.        Primeiramente,  destacamos  que  a   mat6ria  tratada  esta  de

acordo  com  o  inciso  I  do  artigo  30  da  Constituicao  Federal  de  1988,  por  se  tratar  de

assunto de  interesse deste Munic[pio:

Art. 30. Compete aos Municipios:       ,

I -Iegislar sobre assuntos de inte
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2.        Em   ambito   Municipal   possui   expressa   previsao   legal   no

artigo  27,  inciso XVH,  da  Lei  Organica  do  Municipio:

Artigo  27  -Compete  a  Camara  Municipal,  com  a  san€5o  do

Prefeito,  nao exigida esta  para o especificado  no  inciso IV do

artigo  28,  dispor sobre todas as  mat6rias  de competencla  do
Municipio e, especialmente:

(...)

XVII  -  dar  denominacto  a  pr6prios,  vias  e  logradouros
pdblicos; (grifo  nosso).

3`        Cabe  esclarecer que  mencionado  inciso,  bern como  a  inciso

XVIl   do  artigo  acima  foram  declarados  inconstitucionais  pelo  Tribunal  de  Justica  do

Estado  de  Sao   Paulo  (processo  n°.  2184.31627.2017.8.26.0000)  e  no  trecho  final  do

ac6rdao constou:

''Nesse diapasao,  e conforme entendimento flrmado  por este

Cc)lendo   6rgao   Especial,  a   competencia   legislativa   para
alterar   denomina¢ao   ou   denominar   pi.6prios,   vias   e
logradouros  ptiblicos  6  concorrerlte  enl:re  os   Poderes
Legislative e ExeN:utivo.
Nesse  contexto,  tendo  em  v.ista  que  os  incisos XVI  e  XVIl,do
artigo  27,  da  Lei  Organica  do  Municipio  de Jacarei,  preveem

que"    compete   a    Camara    Municipal,    com    a    san¢5o   do
Prefeito",  dentre  outras   materias,  alterar  a  denomina€ao  e

dar  denomina€ao  a   pr6prios,  vias  e   logradouros  pdblicos,
evidente     a     viola¢io     a     competencia     concorrente,
porquanto n5o e viavel a autorizacao do Legislativo para
atuac5o do  Executivo em suas func6es, 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;  ADl

n°   2134417-60.2017.8.26.0000,    Rel.    Des.    Carlos    Bueno,   j.

14/03/2018;   ADl   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.
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4.        Dessa  forma,  verificamos  que  a  competencia   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

IIustres  Vereadores  desta  Casa  de  Leis  acerca  da  necessidade  (ou  nao)  em  acrescentar

na  legisla¢ao  municipal  a  respeito  da  competencia  concorrente  para  legislar  sobre  o

tema, como mencionado no ac6rd5o.

Art.      1°     Os     projetos     de     lei     que     disponham     sobre

denominacao    de    pr6prios,    vias    e    logradouros    ptiblicos

deverao conter obrigatoriamente:
I   -   documento   comprobat6rio,   expedido   pela   Prefeitura
Municipal,  de  que  a  pr6prlo,  a  via  ou  o  logradouro  pdblico

ainda  nao foi denominado,.
11   -   documento   comprobat6rio,   expedido   pela   Prefeitui.a
Municipal,  de  que  a  denomina¢ao  a  ser  utilizada  nao  existe

no  Municipio,'

111    -    c6digo    de    identificacao    ou    inscricao    imobili6ria    do

pr6prio, via ou  logradouro a ser denominado;
IV -atestado  de  6bito  do  homenageado,  exceto  quando  se
tratar  de   homenagem  a   personalidade  ilustre,  cuja  vida  e
morte  possuam  cunho  not6rios.  (Reda¢ao  dada  pela  Lei  na
5944/2015)
V   -   biografia,    no   caso   de   denominacao   de   pessoas,   e

justificativa  nos demais casos;
VI - fotografia da  pessoa  homenageada.

§  10  Excetuam-se  das  disposi€6es do  inciso 11 deste  artigo as
rotat6rias  e  os  pr6prios  pdblicos  existentes  no  Municipio,  os

quais  poderao  receber  denomina¢6es ja  inseridas  em  vias  e
logradouros  ptiblicos.

§ 2° A fotografia  podefa ser apresentada sob  qualquer forma

que possibilite identificacao visual da  pessoa  homenageada.
§  3°  0  documento  comprobat6rio  citado  no  inciso  I  deste
artigo  devera  ser  expedido  no  prazo  maximo  de  15  dias  da
data  da  sua  requisicao,  em  analogia  aos  artigos  97,  §  6°  e
103 da  Lei  Organica  Municipal.

Art.  2°  A16m  das  exigencias  do  art.   1°,   o  projeto   que  vise

atribuir   nome   de   pessoas   a   pr6prios,   vias
municipais    dever6,    obr'igatoriamente,    ser

justificativa    escrita,    firmada    pelo    Autor,
constar:
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I    -    A    biografia    da    pessoa    homenageada,    com    dados
suficientes   para   evidenciar   seus   meritos   nos   campos   da

educacao,   cultura,   ciencia,   letras  e  artes,   politica,   atividade

empresarial,  profissional,  filantr6pica,  esportiva  ou  ainda  em

outra forma de atividade humana.
11     -     Data     de     falecimento     da     pessoa     homenageada,

comprovadas      por      certid6es      dos      registros      pdblicos
competentes,  conforme inciso IV do art.1°.
Paragrafo  tlnico.  Do  corpo  da  proposi¢ao  de  que  trata  este

artigo  devera  constar  o  nome  completo  do  homenageado
ou  o  name  pelo  qual  era  mais conhecido,  como o  apelido,  a
alcunha    ou    a    cognome,    desde    que    nao    considerados

pejorativos ou  se tratar de  denominacao  suscetivel  de  expor
ao  ridiculo  moradores  ou  domiciliados  no  entorno,  e,  se  for

o  caso,  do  tttulo  principal,  que dever6  constar  das  placas  de
nomenclatura.

Folha

_.+:`L_
Camara  Municipal
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6.        A   Secretaria   de   Planejamento   da   Prefeitura   Municipal   de

Jacarei  encaminhou  a  rela€ao  de  logradouros  sem  denominacao  e  informou  que  nao

existe  denomina€ao  oficial  de  logradouro  pdblico  em  nossa  cidade  com  o  nome  do

homenageado.

7.        Foram  apresentadas a  certidao de 6bito  do  homenageado,

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

Lei  Municipal  transcrita  acima.

in.    DAcONCLus^0

1.        Saljentando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a  manifesta€ao  sobre  o  m6rito  da   proposta,  julgamos  que  a   mesma   n5o

apresenta  impedimenta  para tramitacao,  motivo  pelo qual entendemos que o projeto

esta apto a ser apreciado pelos Nobres Vereadores.

2.        Logo,   preenche   os   requisitos   constitucionais   e   legais   e,

devera  ser  submetido  as  Comiss6es  de  a)  Constitui€ao  e  Justi€

Pdblicos e Urbanismo.
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3.        Para sua aprovac5o o projeto em analise esta sujeito a turno

tlnico  de discussao  e vota¢ao,  necessitando  do voto  favoravel  da  maioria  simples  para

sua aprova€ao, ou  por aclama€ao,  nos termos do inciso IV do artigo  122 do  Regimento

lnterno.

4.        E   ainda,   devera   acatar   o   djsposto   no   artigo   77   deste

Regimento.

5.        Este 6 o  parecer,  opinativo e naovinculante.

a

WQ

e novembro de 2021
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