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PARECER Nº 1207/2007 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0211/08. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria dos Nobres Vereadores Myryam Athie e Toninho 
Paiva, que visa denominar Complexo Viário Braz Jaime Romano o complexo viário em 
construção, atualmente denominado Complexo Viário Padre Adelino, localizado entre a 
Av. Salim Farah Maluf e a Av. Alcântara Machado. 
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. 
Com base nas informações enviadas pelo Executivo, às fls. 13, o projeto não reúne 
condições de prosseguir em tramitação, pois o logradouro que o projeto de lei 
pretende denominar não se trata de um complexo viário. As obras que correspondem 
ao dito complexo viário se tratam, na realidade, da construção de dois viadutos 
distintos e do alargamento de um viaduto já existente e que foi denominado 
oficialmente “Viaduto Pires do Rio” no ano de 1979. 
A Lei nº 14.454, de 27 de junho de 2007, que consolidou a legislação municipal sobre 
a denominação e a alteração da denominação de vias, logradouros e próprios 
municipais, determina em seu art. 5º as hipóteses em que é permitida a alteração de 
denominação das vias e logradouros públicos municipais, quais sejam: (a) nos casos 
em que há homonímia (inciso I); (b) quando a denominação gere ambigüidade de 
identificação (inciso II); e, por fim, (c) nos casos em que a denominação exponha ao 
ridículo os moradores e domiciliados ao redor do logradouro (inciso III). 
Assim, a pretendida alteração de denominação não se enquadra nas hipóteses 
previstas na legislação em vigor, razão pela qual o projeto não reúne condições para 
ser aprovado.  
Também no que toca à denominação do “restante” da obra, não há viabilidade na 
propositura, posto que, consoante informação do Executivo, tratam-se de dois 
logradouros públicos (viadutos) distintos fisicamente e distantes entre si, não sendo 
possível receberem a mesma denominação, observando-se, ainda, que a legislação 
contempla apenas a hipótese de atribuição de denominação a vias, logradouros e 
próprios municipais já construídos. 
Dessa forma, sob o ponto de vista estritamente jurídico a propositura não reúne 
condições de prosseguimento. 
Ante o exposto somos, PELA ILEGALIDADE.  
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