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PARECER Nº 1210/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0160/10.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa 
acrescentar artigo à 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.  
O objetivo da propositura é reservar um percentual não inferior a 30% (trinta por 
cento), na denominação de vias, logradouros públicos e próprios municipais, 
destinado a nomes do gênero feminino.  
Acerca da denominação de vias e logradouros públicos, versa a nossa Lei Orgânica, 
in verbis:  
“Art. 13. Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o 
especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente:  
...  
XXI – denominar as vias e logradouros públicos, obedecidas as normas urbanísticas 
aplicáveis;”  
“Art. 70. Compete ainda ao Prefeito:  
...  
XI – oficializar e denominar vias e logradouros públicos, obedecidas as normas 
urbanísticas aplicáveis;”  
Vê-se, assim, que a denominação das vias e logradouros públicos é feita de duas 
formas: através de lei, de iniciativa parlamentar, e através de decreto expedido 
pelo Prefeito.  
Não obstante os elevados propósitos de seu autor, o projeto não reúne condições 
de prosseguimento.  
Isso porque o  cálculo, que conferiria ao projeto exeqüibilidade, exige a implantação 
de um cadastro prévio e único da Câmara e da Prefeitura acerca das denominações 
pretendidas paras as vias e logradouros inominados.  
Cabe asseverar ainda que nem todos os projetos de lei que tenham por objeto a 
denominação de vias e logradouros públicos são efetivamente aprovados, o que 
inviabilizaria a realização desse cálculo da porcentagem com relação apenas aos 
projetos de lei no momento de sua apresentação, por exemplo.  
Ademais, a propositura viola os arts. 7º, inciso III, da Lei Complementar nº 95/98, 
que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação de leis, 
abaixo transcrito:  
“Art. 7º O primeiro artigo do texto indicará o objeto da lei e o respectivo âmbito de 
aplicação, observados os seguintes princípios:  
(...)  
III - o âmbito de aplicação da lei será estabelecido de forma tão específica quanto o 
possibilite o conhecimento técnico ou científico da área respectiva;”  
Assim, não obstante a competência municipal e deste Parlamento para legislar 
sobre a matéria, nos termos do art. 13, inciso XXI, da Lei Orgânica e art. 30, inciso 
I, da Constituição Federal, pelos motivos já expostos 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 
13/10/2010.  
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