
CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAREi
PALACIO DA LIBERDADE

SECRETARIA DE ASSUNTOS JURiDICOS

Referente:  PLL n° 039/2022

Autoria: Vereador Rog6rio Tim6teo

Tema:  Denomina a viela Profa Zelia de Oliveira Branco Zilli

PARECER N° 139.1/2022/SAJ/JACC

I.         RE LATORIO

Ementa:  Projeto  de  Lei  do  Legislativo.  De-

nomina a viela  Pro fa Zelia  de  Oliveira Bran-

co Zilli.  Possibilidade.

1.       Trata-se de  projeto de  Lei  do  Legislativo de autoria  do ve-

reador Rog6rr.o  71.m6feo,  pelo  qual  pretende conceder a  honraria  em  comento a

Z6/t.a de O//.vei'ra Brar]co Zi.///., conforme especificado em sua propositura.

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

que  a  indicada  a  homenagem  redne  os  predicados  necessarios  a  sua  conces-

sao.

11.        FUNDAMENTACAO

1.       0  tema  em  analise  nao  encontra  restrig6es  na  repartigao

de competencias estabelecida entre os entes federados,  cab

legislar sobre tal tema.
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2.       O projeto apresentado visa, em suma,  legislar sobre assun-

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

Art. 30. Compete aos Municipios:

I -legislar sobre assuntos de interesse local;

3.       A materia  em  apreeo  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  Municr-

pio 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   esta   condicionada   ao

atendimento  dos  requisites  previstos  nos  artigos  1°  e  2°  da  supracitada   Lei,

transcritos adiante:

Art.  1° Os projetos de lei que disponham sobre denominacao de

pr6prios,  vias  a  logradouros  pl]blicos  dever5o  confer obrigatori-
amenfe..

I -documento comprobat6rio, expedido pela Prefeitura Municipal,

de que a pr6prio, a via ou o logradouro pdblico ainda n5o foi de-

nominado;

11  -  documento  comprobatorio,  expedido  pela  Prefeitura  Munici-

pal,  de que a denominacao a  ser utilizada n5o existe  no Munici-

p,.a,.

Ill -c6digo de identificaGao ou inscriGao imobili5ria do pr6prio, via

ou logradouro a ser denominado;

IV - atestado de 6bito do homenageado:

V - biografia, no caso de denominag5o de pessoas, a

nos demais casos;
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VI - fotografia da pessoa homenageada.

§  1°  Excetuam-se  das  disposig6es  do  incise  11  deste  artigo  as
rctat6rias  e  os  pr6prios   pablicos  existentes   no   Municipio,   os

quais podefao receber denominaqees ja inseridas em vias e  lo-

gradouros poblicos.

§ 2° A fcitografia podefa ser apresenfada sob qualquer forma que

possibilite identificagao visual da pessoa homenageada.

§  3° a documento  comprobat6rio citado no  incisc)  I deste  artigo
devera ser expedido no prazo maxima de 15 dias da data da sua

requisicao, em analogia aos artigos 97, § 60 e 103 da Lei Organi-

ca Municlpal.

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

nome de  pessoas  a pr6prios,  vlas e  logradouros municipais de-

vefa, obrigatoriamente,  ser instruido com justificativa esc;rita, filr-

mada pelo Autor, dela devendo constar:

I  - A biografia  da  pessoa  homenageada,  com  dados  suficientes

para evidenciar seus meritos nos campos da educagao, culture,
ciencia,  Ietras  e  artes,  politica,  atividade  empresarial,  profissjo-

nal,  filantr6pica,  espordva  ou ainda  em  outra forrna de atividade

humana.

11  -Data de falecimento da  pessoa  homenageada,  comprovadas

por certid6es dos registros poblicos compcterites,  conforme inci-
so lv do art. io.

Paragrafo Unico. Do corpo da proposigao de que trata este artigo

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  n5o  considerados  pejorativos  ou  se  tratar

de  denominagao  suscetivel  de  expor  ao  ridiculo  moradores  ou

domiciliados no entomo,  a,  se for o caso,  dcl titulo principal,  que

devefa constar das placas de nomenclatura.

6.       Em  relaeao  aos  requisitos  estabelecidos  pelo  artigo  1°,  o

oficio de fl. 06 assevera  nao haver na relagao de ruas do Munici,ap a denomina-

gao de Z6lia de Oliveira Branco Zilli.
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7.        0  requisito  previsto  no  artigo  20,  inciso  I,  da  Lei  Municipal

n°  5.784/2013,  foi   minimamente  demonstrado  evidenciando  a  combatividade,

fibra  e conduta  id6nea da  homenageada durante sua vida.  Ocorre que]  este  re-

quisite,  por se tratar de merito, nao cabe a Secretaria de Assuntos Juridicos ana-

lise aprofundada,  mas sim aos nobres parlamenfares.

8.       Desta forma, tendo sido submetida a proposieao a secreta-

ria 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 tramitagao.

Ill.      CONCLUSAO

1.       Face  ao  exposto,  sem  qualquer  avaliagao  sobre  o  m6rito

da proposta, concluimos que a presente propositura nao apresenta impedimento

para tramitagao.

2.       Avangando  a  propositura,  devefa  ser submetida as  comis-

s6es de Constituigao e Justiea e Obras, Servieos Pdblicos e Urbanismo.

3.       Recebendo o projeto de Lei parecer favofavel das referidas

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

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

sua aprovagao,  ou  por aclamagao,  em  acatamento ao disposto no artigo  122,  §

10  combinado  com  artigo  124,  §  2°  e  30,Ill,  todos  do  Regimento  lntemo  da  Ca-

mara Municipal de Jacarei.

1  Art. 46 -Todos os projetos que tramjtarem pela Camara serao enca
sessoria Juridica do Legislativo.
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4.       Neste  tipo  de  proposigao,  nao  deve  ser colhido  o  voto  do

Presidente do Legislativo, salvo ev

5.       Este6op

Jorge Alfre

Consulto

I empate constatado no ato da votagao.

pinativo e nao vinculante.

Jacarei, 08 de agosto de 2022

pedes Campos
uridico Legislativo
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