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PARECER Nº 882/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0122/16. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ricardo Nunes, que dispõe 
sobre a alteração da denominação do Complexo Viário Laguna/Itapaiúna para Complexo Viário 
Monsenhor Antônio Nigro Junior, na Zona Sul desta Capital. 

O projeto não reúne condições jurídicas para prosseguir em tramitação, consoante a 
seguir demonstrado. 

Apesar da competência da Câmara Municipal para denominar vias e logradouros 
públicos (inciso XXI do art. 13 da Lei Orgânica do Município), os projetos que tratam desse 
assunto devem obediência aos ditames da 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, bem como do Decreto nº 49.346, de 27 de março de 2008, 
que regulamenta referida lei. 

Referido Decreto nº 49.346/08 dispõe em seu art. 2º, inciso XX, que "complexo viário é 
o conjunto de logradouros formado pela associação de, pelo menos, três dos seguintes 
elementos: viadutos, avenidas, túneis, acessos, praças e passarelas" (destaque nosso). 

E, de acordo com as informações prestadas pelo Poder Executivo, além de não existir 
a denominação "Complexo Viário Laguna/Itapaiuna" tal como constante deste projeto, não se 
trata de complexo viário, uma vez que "trata-se de apenas 2 pontes, com distância aproximada 
de 1,10km entre elas, denominadas como Ponte Laguna - Vice Presidente José de Alencar, 
nos termos da Lei nº 16.570/2016 e Ponte Edson de Godoy Bueno, nos termos do artigo 2º da 
Lei nº 16.614/2017" (fl. 46). 

Desse modo, conforme ressaltado pelo Executivo, "não existe um terceiro elemento 
que os componham de forma a integrarem a denominação proposta [complexo viário]" (fl. 47), 
razão pela qual o presente projeto deve ser rejeitado por esta Comissão. 

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 13/06/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/06/2018, p. 68 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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