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PARECER Nº 1541/2012 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 373/12.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Adolfo Quintas, que visa 
denominar Praça Antonio José Silva, o espaço livre e sem denominação localizado 
entre a Rua Salim Jorge Id e a Rua Nicolino Mastrocola, Itaquera, Subprefeitura de 
Itaquera.  
Retorna para nova apreciação desta Comissão, com fundamento no art. 72 do 
Regimento Interno desta Casa, em razão da aprovação do RDS 13-01067/2002, 
que solicitou a juntada, por parte do autor da propositura, de um substitutivo, que 
altera a denominação antes pretendida para referida praça, para Praça Empresário 
Antonio José Silva.  
O projeto tem condições de prosseguir em tramitação, pois apresentado no 
exercício da competência legislativa desta Casa.  
Com efeito, trata-se de matéria de interesse local sobre a qual compete ao 
Município legislar nos termos do art. 30, inciso I da Constituição Federal e do art. 
13, inciso I da Lei Orgânica do Município.  
Por interesse local, segundo Dirley da Cunha, entende-se, não aquele interesse 
exclusivo do Município, mas seu interesse predominante, que o afete de modo mais 
direto e imediato. (In, Curso de Direito Constitucional, 2ª Ed., Salvador: 
Juspodivm, 2008, p. 841.)  
Cumpre salientar que o substitutivo apresentado soluciona a problemática da 
homonímia, em que incorria a proposta original, conforme informações do 
Executivo de fls 24/26, de modo que o disposto pela Lei nº 14.454, de 27 de junho 
de 2007, que consolida a legislação municipal sobre a denominação e alteração da 
denominação de vias, logradouros e próprios municipais, passa a estar 
integralmente atendido.  
Respaldam ainda a competência legislativa da Câmara para o assunto os artigos 13, 
inciso XXI; 70, inciso XI, parágrafo único, e 37, caput, todos da Lei Orgânica do 
Município, dispondo os dois primeiros de modo expresso acerca da denominação de 
vias e logradouros públicos.  
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, na forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa.  
A proposta, assim, ampara-se nos arts. 13, incisos I e XXI, e 70, inciso XI e 
parágrafo único, da Lei Orgânica do Município.  
Ante o exposto, somos PELA CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE.  
Todavia, a fim de adequar a presente proposta ao substitutivo apresentado pelo 
próprio autor, bem como para adequá-lo à melhor técnica de elaboração legislativa, 
se faz necessária à apresentação do seguinte substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº                    DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0373/11.  
Denomina Praça Empresário Antonio José Silva o espaço livre sem denominação, 
localizado entre a Rua Salim Jorge Id e a Rua Nicolino Mastrocola, Distrito de 
Itaquera, Subprefeitura Itaquera, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica denominado Praça Empresário Antonio José Silva o espaço livre sem 
denominação, localizado entre a Rua Salim Jorge Id e a Rua Nicolino Mastrocola, 
Distrito de Itaquera, Subprefeitura Itaquera.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
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