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PARECER Nº 547/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0670/08. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa criar 
a “Praça Andréa Aparecida Torres”, em área municipal inominada localizada na Rua 
Blecaute, altura do nº 7, Setor 232 Quadra 033, no Bairro do Jardim Nossa Senhora 
Do Carmo, Distrito de Itaquera. 
A iniciativa foi considerada ilegal, entendimento a ser mantido, como veremos a 
seguir. 
Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre o projeto de lei, solicitou o envio ao 
Executivo de ofício contendo pedido de informações sobre o logradouro e, com base na 
resposta enviada, o projeto não pode prosseguir. 
Na hipótese em apreço, a Secretaria da Habitação, informa às fls. 24, que o local em 
questão consta assinalado no guia de ruas enviado como área particular já edificada, 
inclusive, consoante o mapa juntado às fls. 23. 
Com efeito, dispõe o art. 13, inciso XXI, da Lei Orgânica do Município que o Legislativo 
Municipal pode denominar vias e logradouros públicos, obedecidas as normas 
urbanísticas aplicáveis. 
Assim, considerando que não se trata de logradouro público, conforme as informações 
prestadas pelos órgãos técnicos do Poder Executivo, não haveria possibilidade jurídica 
de denominá-lo, uma vez que consoante a disposição constante do inciso XXI, do art. 
13, da Lei Orgânica do Município citado, somente vias e logradouros públicos são 
passíveis de receberem denominação oficial, de modo que, pertencendo o logradouro 
em questão a loteamento supostamente particular não oficializado e que não reúne 
condições de oficialização, é incabível sua denominação oficial. 
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. 
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