
PUBLICADO DOC 10/05/2012, PÁG 90 
 
 
 
PARECER Nº 562/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0343/11.  
Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador José Rolim, que visa 
denominar “CEU Antônio Gonçalves da Silva – Patativa do Assaré” o CEU 
Paraisópolis, localizado na Rua José Augusto de Souza e Silva, s/nº, Distrito de 
Campo Limpo.  
Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre o projeto de lei, solicitou o envio, ao 
Executivo, de um ofício contendo um pedido de informações sobre o próprio em 
questão.  
O Executivo em sua manifestação de fls. 37/40 atestou tratar-se de bem público, 
que recebeu a denominação de “CEU Paraisópolis” pelo Decreto nº 49.510, de 20 
de maio de 2008, manifestando-se contrariamente à alteração proposta pelo 
projeto em análise sob o argumento de que já existe próprio municipal com essa 
homenagem, a biblioteca municipal “’Patativa do Assaré’, que pertence ao CEU 
Casa Blanca, oficializado pelo Decreto nº 45.677, de 29 de dezembro de 2004”, 
ressaltando que o inciso II do Art. 7º da Lei nº 14.454, de 27 de junho de 2007 não 
permite que exista mais de um próprio municipal com o nome da personalidade que 
se pretende homenagear.  
Assim, assiste razão ao Poder Executivo quanto a este aspecto, haja vista o inciso 
II do art. 7º, da Lei nº 14.454, de 27 de junho de 2007 é enfático ao prever:  
Art. 7º Os próprios municipais, especialmente quando neles se localizam 
repartições e serviços públicos, poderão ser denominados com nomes de 
personalidades nacionais ou estrangeiras, atendidas as seguintes condições:  
(...)  
II – que não exista outro próprio municipal com o nome da personalidade que se 
pretende homenagear;  
Pelo 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 
09/05/2012.  
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