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PARECER N° 766/2012 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 449/2011.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do nobre Vereador Netinho de Paula 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, de 27 de junho de 
2007, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável.  
A Comissão de Administração Pública se posicionou favoravelmente à propositura.  
O projeto de lei em questão propõe a alteração da Lei nº 14.454/07 que consolida a 
legislação sobre a denominação ou alteração de denominação de vias, logradouros e 
próprios municipais.  
A alteração coloca que os estabelecimentos oficiais de ensino público municipal, cuja 
denominação se refira a nomes de personalidades nacionais ou estrangeiras, tenham 
uma placa, afixada na entrada principal, com uma biografia resumida da pessoa 
homenageada, ressaltando-se as informações relativas à sua contribuição para a 
educação e os seus laços com a comunidade local. Em relação ao artigo 9º, a proposta 
visa reordenar a redação original mantendo a vedação à 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.  
O autor da propositura ressalta que as instituições de ensino, que receberam nomes 
homenageando educadores ou cidadãos paulistanos que desempenharam um 
importante papel na área de educação, necessitam divulgar o histórico das realizações 
feitas demonstrando, dessa forma, os motivos que geraram a justa homenagem.  
Ao propor a divulgação da biografia dos homenageados por meio de placa afixada no 
local de entrada da instituição de ensino, o projeto em pauta procura preservar a 
memória cultural relativa ao histórico de personalidades cujas realizações na área de 
educação foram extremamente relevantes e de caráter ímpar, servindo de inspiração 
para as gerações futuras que frequentam os citados estabelecimentos de ensino.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 30/05/2012.  
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