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PARECER Nº 325/2007 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 70/06. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa denominar 
EMEF Profa. Cândida Dora Pino Pretini, a Escola Municipal de Ensino Fundamental do Centro 
Educacional Unificado São Rafael, situada na Rua Cinira Pilônio, nº 100, Distrito de São 
Rafael1. 
Conforme informação do Poder Executivo de fl. 11, o bem em questão é municipal e não foi 
denominado oficialmente. 
Cabe salientar ainda que a pessoa que se pretende homenagear foi educador, estando 
preenchido, assim, o requisito constante do art. 2º da Lei nº 13.333, de 15 de abril de 
2.002, bem como o requisito inserto no inc. I do art. 1º do mesmo diploma legal, já que se 
trata de pessoa falecida (fls. 05). 
A propositura se fundamenta no art. 13, XVII, da LOM, que atribui competência a este 
Legislativo para autorizar a alteração de denominação de próprios. Embora não conste 
expressamente do texto da Lei, obviamente, podem os membros do Legislativo propor 
projetos que visem denominar os referidos próprios, vez que a Lei Orgânica em nenhum 
momento atribui tal iniciativa privativamente ao Executivo, como se vê dos seus artigos 37, 
69 e 70.   
Ademais, cabe observar que, se é atribuída à Câmara Municipal a prerrogativa de fazer o 
mais que é alterar a denominação, esta pode evidentemente, fazer o menos que é atribuir a 
denominação inicial. 
Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, 
salvo recurso de 1/10 (um décimo) dos membros deste Legislativo, na forma do art. 46, X, 
do Regimento Interno. 
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 
Entretanto, o endereço do estabelecimento de ensino que se pretende denominar difere 
daquele constante no Guia Mapograf. Assim, a fim de corrigir o endereço do mencionado 
estabelecimento e adaptar a propositura às regras de técnica legislativa previstas na Lei 
Complementar nº 95/98, que trata da elaboração, redação, alteração e consolidação das 
leis, apresenta-se o substitutivo abaixo aduzido: 
SUBSTITUTIVO Nº                DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA AO PROJETO DE 
LEI Nº 0070/06 
Denomina EMEF Profa. Cândida Dora Pino Pretini, a Escola Municipal de Ensino Fundamental 
do Centro Educacional Unificado São Rafael, situada na Rua Cinira Pilônio, nº 100, Distrito 
de São Rafael , e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º Fica denominada EMEF Profa. Cândida Dora Pino Pretini, a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental do Centro Educacional Unificado São Rafael, situada na Rua Cinira Pilônio, nº 
100, Distrito de São Rafael 
Art. 2º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, em 21/3/07 
João Antonio – Presidente 
Tião Farias - Relator 
Agnaldo Timóteo 
Farhat 
Jorge Borges 
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