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PARECER Nº 610/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0436/08. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Antonio Donato, que visa 
denominar “Rua Salvador Paiva Costa”, o logradouro público inominado localizado na 
altura do quilômetro trinta e um da Estrada Embu-Guaçu, em frente à Travessa 
Cartum, na Chácara Sonho Azul, Distrito do Jardim Ângela. 
A iniciativa foi considerada ilegal, entendimento a ser mantido, como veremos a 
seguir. 
Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre o projeto de lei, solicitou o envio ao 
Executivo de ofício contendo pedido de informações sobre o logradouro e, com base na 
resposta enviada, o projeto não pode prosseguir. 
Na hipótese em apreço, a Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano, informa 
às fls. 32, que o local em questão não é oficial, não consta de plano aprovado ou 
regularizado, tampouco é objeto de melhoramento viário ou sanitário, restando 
localizado no perímetro do Programa Mananciais sem previsão para obras. 
Com efeito, dispõe o art. 13, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município que o Legislativo 
Municipal pode denominar vias e logradouros públicos, obedecidas as normas 
urbanísticas aplicáveis. 
Assim, considerando que não se trata de via oficializada, conforme as informações 
prestadas pelos órgãos técnicos do Poder Executivo, não haveria possibilidade jurídica 
de denominá-la, uma vez que consoante a disposição constante do inciso XXI, do art. 
13, da Lei Orgânica do Município citado, somente vias e logradouros públicos são 
passíveis de receberem denominação oficial, de modo que, pertencendo o logradouro 
em questão a loteamento supostamente particular não oficializado e que não reúne 
condições de oficialização, é incabível sua denominação oficial. 
Ante o exposto, somos PELA ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 79 
do Regimento Interno. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 05/8/09 
Abou Anni – PV  
Agnaldo Timóteo – PR  
Celso Jatene – PTB  
Gabriel Chalita – PSDB  
Gilberto Natalini – PSDB  
Kamia – DEM  
 
VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR JOÃO ANTONIO E DO VEREADOR JOSÉ 
OLÍMPIO DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº0436/08 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Antonio Donato, que visa 
denominar “Rua Salvador Paiva Costa”, o logradouro público inominado localizado na 
altura do quilômetro trinta e um da Estrada Embu-Guaçu, em frente à Travessa 
Cartum, na Chácara Sonho Azul, Distrito do Jardim Ângela. 
Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre o projeto de lei, solicitou o envio, ao 
Executivo, de um ofício contendo um pedido de informações sobre o logradouro. 
Com base nas informações enviadas pelo Executivo, o projeto pode prosseguir. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento Interno desta Casa. 



A proposta ampara-se nos arts.13, I e XXI, e 70, XI e parágrafo único, da Lei Orgânica 
do Município, razão pela qual somos 
PELA LEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 05/8/09 
João Antonio – PT - Relator 
Abou Anni – PV (contrário) 
Agnaldo Timóteo – PR (contrário) 
Celso Jatene – PTB (contrário) 
Gabriel Chalita – PSDB (contrário) 
Gilberto Natalini – PSDB (contrário) 
José Olímpio – PP  
Kamia – DEM (contrário) 
 


