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PARECER N° 951/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 360/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, denomina 
Laurentino Gonçalves Vilar, o logradouro inominado delimitado pela Ponte Presidente Jânio 
Quadros e pelas vias de circulação: Avenida Morvan Dias de Figueiredo, Avenida Guilherme 
Cotching e pela alça de acesso da Rodovia Presidente Dutra para Avenida Guilherme Cotching 
e Ponte Presidente Jânio Quadros, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com substitutivo, o qual visa unicamente ajustar a descrição do logradouro, nos 
termos propostos pelo Executivo. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Trata-se de projeto de lei que visa denominar logradouro inominado. O autor justifica a 
propositura em função do histórico de vida do homenageado e de seu trabalho em prol da 
comunidade. A Coordenação de Logradouros e Próprios Municipais considerou justa a 
homenagem, e afirma que o Sr. Laurentino Gonçalves Vilar "desfrutou de grande prestígio da 
comunidade luso-brasileira em reconhecimento aos seus esforços na preservação e divulgação 
dos valores culturais e por elevar a bandeira dos dois países". 

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento informa que se trata de bem 
público oficial, sem número de Cadlog, não denominado, com descrição e classificação 
corretas, que a denominação proposta não constitui homonímia, e portanto, a proposta tem 
condições de prosseguir. 

Em virtude do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer 
ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 12/06/2019. 
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