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PARECER Nº 514/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0242/14. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador José Américo, que visa 
denominar ruas localizadas na gleba com ponto inicial na confluência das Ruas Manuel 
Rodrigues Santiago e Guilherme Manoel Pereira, no Bairro e Distrito do Itaim Paulista. 

Sob o aspecto jurídico, o projeto não reúne condições para ser aprovado. 

Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre o projeto de lei, solicitou o envio, ao 
Executivo, de um ofício (fls. 98/99) contendo um pedido de informações sobre o logradouro. 

Conforme informações prestadas pelo Executivo (fls. 100 a 106), o projeto é ilegal, pois 
os logradouros mencionados não podem ser objeto de denominação, dado que não constam 
como bens públicos, não são oficiais e tampouco são passíveis de oficialização. Os 
logradouros inserem-se em área objeto do processo nº 1997-0.108.567-1, que visava apurar 
abertura de loteamento clandestino, onde se concluiu que o mesmo não era passível de 
regularização, pois não atendia ao requisito básico da Lei nº 11.775/95, por não comprovar 
anterioridade de sua implantação a março de 2000. 

Com efeito, a Lei Orgânica, em seu art. 13, inciso XXI, dispõe competir à Câmara, com 
a sanção do Prefeito, a denominação de vias e logradouros públicos municipais, e não 
particulares. 

Além disso, alerta o Executivo às fls. 101/102, que as designações Rua Califórnia, 
Praça Monte Cristo, Rua da Paz, Rua Vitória, Rua dos Pássaros e Rua Jerusalém já foram 
utilizadas para denominar outros logradouros, nos termos do Decreto nº 17.829/82, do Decreto 
nº 15.755/79, da Lei nº 3.850/50, do Ato 972/1916, do Decreto nº 15.636/79 e do Decreto nº 
2.705/54. 

Dessa forma, as denominações não podem ser levadas a efeito, uma vez que a Lei nº 
14.454, de 27 de junho de 2007, que consolida a legislação municipal sobre a denominação e a 
alteração da denominação de vias, logradouros e próprios municipais, como exceção, em seu 
art. 5º, inciso I, autoriza a alteração de denominação de vias e logradouros públicos quando 
constituam denominações homônimas, assim consideradas as denominações ainda que o 
conjunto constituído pela tipologia dos logradouros e seus nomes sejam diferentes, razão pela 
qual se conclui, a contrario sensu, pela impossibilidade da existência de logradouros públicos 
com a mesma denominação. 

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 em 17/05/2017 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/05/2017, p. 129 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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