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PARECER Nº 132/2010 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0644/09.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Claudinho de Souza, que 
dispõe sobre a colocação de placa com a biografia resumida de homenageado com 
nome em próprio municipal.  
Segundo consta na proposta todos os próprios públicos municipais denominados em 
homenagem a personalidades deverão exibir em local de ampla visibilidade, em sua 
entrada principal, placa com a biografia resumida do homenageado, devendo 
possuir caráter informativo e educativo e ressaltar a contribuição do homenageado 
à comunidade.  
De acordo com a justificativa, fls. 02, esta iniciativa visa complementar e 
engrandecer cada vez mais a homenagem oferecida a cidadãos ilustres, que depois 
de uma vida inteira dedicada uma luta, trabalho ou causa, passaram a emprestar 
seus nomes para os referidos prédios públicos, além de ser inegável o caráter 
educativo como forma de acesso à população a informações que engrandeçam a 
cultura geral e preservem a memória do país.  
A proposta merece prosperar, pelo que vejamos.  
No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 37, 
caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a iniciativa das leis cabe a 
qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos 
Cidadãos, inexistindo, ainda, qualquer impedimento para a iniciativa de projetos de 
lei que versem sobre a matéria em questão.  
Em relação à matéria versada no projeto de lei, consoante o disposto no art. 30, 
inciso I, da Constituição Federal, compete aos Municípios legislar sobre assuntos de 
interesse local, dispositivo com idêntica redação no artigo 13, inciso I, da Lei 
Orgânica Municipal.  
O projeto também encontra amparo legal no artigo 20, inciso XI, parágrafo único, 
da LOM/SP, a qual determina que cabe igualmente ao Poder Legislativo oficializar e 
denominar as vias e logradouros públicos, obedecidas as normas urbanísticas 
aplicáveis.  
Além do mais, o presente projeto fixa norma geral a ser seguida pelo Poder Público 
quando da denominação de próprios públicos, tais como: teatros, escolas e postos 
de saúde municipais.  
Por se tratar de matéria sujeita ao quorum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões 
Permanentes, na forma do art. 46, X, do Regimento interno desta Casa.  
Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE.  
Contudo, ante a vigência da Lei nº 14.454/07, que consolida a legislação municipal 
sobre a denominação e a alteração da denominação de vias, logradouros e próprios 
municipais e, portanto, versa sobre matéria correlata à da propositura em comento, 
torna-se necessário apresentar substitutivo ao projeto original para inserir o 
pretendido na lei já vigente, nos termos do que dispõe a Lei Complementar nº 
95/98 (art. 14, inciso I), pugnando, assim, pela melhor técnica jurídica.  
Ademais, a redação do texto também precisa ser modificada porque induz a se 
pensar que todas as placas deveriam ser substituídas de uma vez, criando, 
portanto, despesa não prevista em desacordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, 
sendo assim, propomos o seguinte substitutivo:  
  
SUBSTITUTIVO Nº  AO PROJETO DE LEI Nº 0644/09.  
Insere o parágrafo 1º ao artigo 12 da Lei nº 14.454, de 19 de julho de 2007, 
renumera o parágrafo único deste mesmo artigo em parágrafo 2º, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A :  



Art. 1º Insere o parágrafo 1º e renumera o parágrafo único, do artigo 12, da Lei nº 
14.454/2007, que passa a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 12. (...)  
§ 1º As placas de denominação de próprios, contendo a biografia resumida do 
homenageado, serão afixadas em sua entrada principal e possuirão caráter 
informativo e educativo. (NR)  
§ 2º O Executivo regulamentará as dimensões, o tipo de material e a forma de 
inserção das placas com as informações previstas no caput e § 1º deste artigo, 
garantindo que cada logradouro tenha pelo menos uma placa com boa visibilidade e 
os logradouros com mais de 500 (quinhentos) metros de extensão tenham placas 
distribuídas proporcionalmente à sua extensão.”  
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
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