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PARECER N° 099.1/2022/SAJ/JACC

I.         RELAT6RIO

Folha

...-...L`--i_._
Camara  Municipal

c}e  Jacare!'

Ementa:    Projeto    de    Lei    do    Legislativo.

Denomina  a  Rua  Vitor  Fraga  de  Oliveira.

Possjbilidade.

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

Vereador Lu/'s F/av/.o, pelo qual pretende conceder a honraria em comento a V/.for

Fraga de O//.ve/.ra, conforme especificado em sua propositura.

2.       O  autor argumenta,  na justificativa que acompanha o texto,

que o indicado a homenagem retlne os predicados necessarios a sua conoessao.

11.        FUNDAMENTACAO

1.       O tema em analise nao encontra restric6

+
(

na repartigao de

o   ao   Municipio
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2.       0   projeto   apresentado   visa,   em   suma,    legislar   sobre

assuntos de interesse local, conforme lhe faculta a Constituigao Federal:

Ar(. 30  Compete aos Municlpios:

I - Iegislar sobre assuntos de interesse local;

3.       A  mat6ria  em  aprego  e  de  iniciativa  concorrente,  podendo

ser exercida tanto pelo  Prefeito quanta pela Camara,  que tern sua competencia

para o tema estabelecida pelo artigo 27, inciso Xvll, da Lei Organica do Municipio

de Jacarei.

4.       Nesse contexto, verifica-se que atualmente a denominagao

ou  a  alteragao  de  pr6prios,  vias  e  logradouros  pdblicos  tern  como  base  a  Lei

Municipal  n° 5.784/2013,  que  revogou  todas  as  normas anteriores que tratavam

do assunto.

5.       Assim,   a   regularidade   do   projeto   esfa   condicionada   ao

atendimento  dos  requisitos  previstos  nos  artigos  10  e  2°  da  supracitada  Lei,

transcritos adiante:

Art.  1° Os projetos de lei que disponham sobre denomina?ao de

pr6prios,      vias     a      lc)gradouros     poblicos     deverao     conter

obrigatoriamente:

I -documento crmprobat6rici, expedido pela Prefeitura Mijnjcipa/,

de  que  o  pr6prio,  a  via  ou  o  logradouro  pabljco  ainda  nao  foi

denominado;

11 -documento comprobat6rio, expedido pela Prefeitura Municipal,

de que a denomina?ao a ser utilizada nao existe no Municipio;

Ill -c6djgo de identifilcacao ou  jnscrigao imobiliaria do prdprio,  via

ou logradouro a ser denominado;

IV -atestado de 6bito do homenageado;

V - biografia, no case de denominagao de pessoas, e

nos demais casos;

Praga dos Tres Poderes, 74 -Centro -Jacarel / SP - CEP 1
Site: www.jacarej.sp.leg.b

012) 3955-2200

Pagina 2 de 5



CAMARA  IVIUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS

VI - fotografia da pessoa homenageada.

§  10  Excetuam-se  das  disposigoes  do  inciso  11  deste  artigo  as

rotat6rias e os pr6prios ptlblicos existentes no Municipio, os quais

poderao receber denomina?bes ja inseridas em vias e logradouros

pablicos.

§ 2° A fotografia podefa ser apresentada sob qualquer forma que

possibilite identifilcacao 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

requisigao, em analogia aos arfigos 97, § 6° e 103 da Lei Organica

Municipal.

Art.  2° AI§m  das exigencias do  art.  1°,  o projeto qlje  vise  atribuir

nome   de   pessoas  a   pr6prios,   vias  e   logradouros  municipais

devera,  obrigatoriamente,  ser instruido  com  justificativa  escrita,

firmada pelo Autor, dela devendo constar:

I  -  A  bjografia  da  pessoa  homenageada,  com  dados  sufilcientes

para evidenciar seus m6ritos nos campos da educa?ao,  cultura,
ciencja, letras e aries, pol(tica, atividade empresarial, profissional,

filantr6pica,   esportiva   ou   ainda   em   outra  forma   de   atividade

humana.

11  -  Data de falecimento da pessoa homenageada,  comprcivadas

por cerfid5es dos registros pobllcos competontes, conforme inciso

IV do art.  |o.

Paragrafo Onico. Do corpo da proposi?ao de que trata este arfigo

devefa  constar o  nome  complete  do  homenageado  ou  o  nome

pelo  qual  era  mais  conhecido,  como  o  apelido,  a  alcunha  ou  o

cognome, desde que nao considerados pejorativos ou se tratar de

denominagao   suscctlvel   de   expor  ao   ridiculo   moradores   ou

domiciliados no entorno,  e,  se for o caso,  do titulo principal,  que

devefa constar das placas de nomenclatura.

Fo'ha

---.- i-I+.- _.
Camara  Municipal

de Jacarei

6.       Em  relagao  aos  requisitos  estabelecidos  pelo  artigo  10,  o

oficio   de   fl.   07   assevera   nao   haver   na   relaeao   de   ruas   do

denom.ina9ao de Vitor Fraga de Oliveira.
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7.        O  requisito previsto no artigo 2°,  inciso  I,  da Lei Municipal n°

5.784/2013, foi minimamente demonstrado evidenciando a combatividade, fibra e

conduta  id6nea  do  homenageado durante  sua  vida.  Ocorre que,  este  requisito,

por  se  tratar  de  m6rito,  nao  cabe  a  Secretaria  de  Assuntos  Juridicos  analise

aprofundada, mas sim aos nobres parlamentares,

8.       Desta    forma,    tendo    sido    submetida    a    proposigao    a

Secretaria de Assuntos Juridicos desta Casa de Leis,  em atendimento ao artigo

461, da Lei Organica do Municipio, o parecer e no sentido de que o Projeto de Lei,

esta APTO a regular tramitaeao.

Ill.      CONCLUSAO

1.       Faceaoexposto, sem qualqueravaliagao sobre o m6rito da

proposta,  concluimos  que  a  presente  propositura  nao  apresenta  impedimento

para tramitagao.

2.       Avangando    a    propositura,    devera    ser    submetida    as

Comiss6es de Constituieao e Justiea e Obras, Servigos Ptiblicos e Urbanismo.

3.       Recebendo o projeto de Lei parecer favoravel das referidas

comiss6es e,  sendo encaminhado ao  Plenario,  sujeitar-se-a a  apenas  urn turno

de discussao e votagao e dependefa do voto favoravel da  maioria simples para

sua aprovaeao, ou por aclamagao, em acatamento ao disposto no artigo 122, § 1°

combinado com artigo  124, § 2° e 3°,Ill, todos do Regimento lnterno da Camara

Municipal de Jacaref .

1  Art. 46 - Tcidos os projetos que tramitarem pela Camara serao en
Assessoria Jurldiea do Legislatjvo.
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4.       Neste tipo  de  proposigao,  nao  deve  ser colhido  o  voto  do

Presidente do Legislativo, salvo eventual empate constatado no ato da votagao.

5.       Este eo parecer,  opinativo e naovinculante.

Jacarei, 30 de maio de 2022

Jorge Alfre

Consulto

espedes Campos
Juridico Legislativo

f#roo`o|.F\r£

`(i),
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