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PARECER Nº 356/2012 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0449/2011.  
Trata-se do Projeto de Lei N° 449/2011, de autoria do nobre Vereador Netinho de 
Paula (PC do B), que insere o parágrafo único no art. 8º, altera a redação do caput 
do art. 9º, revoga seu § 1º e renumera o § 2º como parágrafo único, todos da Lei 
nº 14.454/2007 (Norma referente à legislação municipal sobre a denominação e a 
alteração da denominação de vias, logradouros e próprios municipais); A 
propositura estabelece a obrigatoriedade de se apresentar informações relativas à 
denominação dos estabelecimentos de ensino na Rede Pública Municipal. Nesses 
termos, são propostas alterações na redação da Lei nº 14.454/2007, nos artigos 
8º, quando é inserido parágrafo único que faz referência à apresentação de 
biografia resumida da personalidade homenageada, ressaltando-se as informações 
relativas à sua contribuição para a educação e os seus laços com a comunidade 
local e 9º, quando propõe a reorganização da redação original, que veda a 
alteração ou atribuição de denominação a próprios e obras de arte municipais, cuja 
denominação já se consagrou tradicionalmente e se incorporou na cultura da 
cidade, ainda que não atribuída por ato válido de autoridade. Na redação da norma, 
entende-se entre as denominações consagradas tradicionalmente, aquelas 
relacionadas a datas e fatos históricos, bem como à localização ou referência 
geográfica. Em sua justificativa, o nobre Autor ratifica a importância da iniciativa de 
se atribuir à escola municipal, o nome de uma pessoa importante para a sociedade, 
sendo inclusive uma forma de perpetuar seu legado e difundir ações positivas. O 
nobre Autor também enumera a importância da propositura, no sentido de 
esclarecer aos próprios educadores as motivações que justificaram a homenagem. 
A partir desta iniciativa, poderá ser possível capacitá-los em perpetuar tradições 
positivas. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
manifestou-se pela LEGALIDADE da propositura. A Comissão de Política Urbana, 
Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se favoravelmente à aprovação da 
iniciativa. Em face do exposto e considerando que a iniciativa possui relevante 
interesse público, a Comissão de Administração Pública consigna voto favorável ao 
projeto. Sala da Comissão de Administração Pública, em 04.04.2012.  
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