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PARECER No 318/2010 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI No 738/2007. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Paulo Fiorilo, visa alterar a 
redação do art. 12 da Lei nº 14.454 de 27 de junho de 2007, que consolida a 
legislação municipal sobre a denominação de vias, logradouros e próprios municipais. 
A propositura objetiva incluir parágrafo ao mencionado artigo, determinando que os 
cruzamentos das vias e logradouros conterão as placas de identificação de cada via ou 
logradouro. Segundo a justificativa, a referida lei foi omissa ao não prever tal 
obrigatoriedade. 
A douta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente solicitou 
informações ao Executivo. Dentre outros pontos, a Empresa Municipal de Urbanização 
ponderou que o art. 12 da Lei nº 14.454/07 trata da incorporação gradativa ao 
sistema de emplacamento, de “placas com informações sucintas acerca da origem e 
significado do nome, da biografia e atividades públicas mais relevantes do 
homenageado, do fato ou data histórica”, não tratando especificamente da instalação 
das placas de identificação, além de mencionar dificuldades técnicas. 
Essa Comissão, em seu parecer, apresentou substitutivo “... de forma a promover a 
inclusão da obrigatoriedade proposta no artigo 10 da referida lei, que concerne às 
placas denominativas de vias, e, também, para incluir dispositivo que desobrigue da 
aplicação do emplacamento, os locais cujas características não possibilitem 
tecnicamente a fixação de placas, desde que devidamente justificado pelo órgão 
competente, resguardando ao procedimento os aspectos de razoabilidade necessários 
à sua implementação”. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.  
Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão 
de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 14/04/10. 
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