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PARECER Nº 432/2021 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº

629/2020.

De autoria do nobre Vereador Gilberto Nascimento, o presente projeto de lei Denomina
o logradouro inominado, conhecido como Travessa das Palmeiras, localizada na Chácara da
Enseada, Bairro Jardim Tancredo Neves, Vila do Sol, Zona Sul, como Rua Nazira Lopes, e dá
outras providências.

Segundo o autor,  a iniciativa  tem como finalidade homenagear Nazira Lopes pelas
ações sociais realizadas em proveito de sua comunidade.

Além da justificativa com breve biografia da homenageada, acompanha a proposta:
croqui do local a ser denominado e cópia da certidão de óbito.

Considerada legal pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, a
proposição foi encaminhada para análise desta Comissão, a fim de ser analisada, conforme
previsto no inciso III do art. 47 do Regimento Interno desta Casa.

Ao  examinar  a  matéria,  verificou-se  a  necessidade de  consultar  o  Executivo,  para
obtenção de informações necessárias ao seguro pronunciamento desta Comissão.

Em atenção à consulta efetuada, o Executivo informou que a proposta em questão não
atende ao  estabelecido  pela  legislação  vigente,  visto  que  "o  logradouro  não  consta  como
público, não é oficial, não possui número de cadlog", além de apontar que a "tipologia "rua"
apresentada no texto não encontra respaldo uma vez que não é possível definir a largura do
logradouro,  tendo  em vista  não constar  plano  de parcelamento  do  solo",  manifestando-se,
portanto, contrário a sua aprovação.

É preciso lembrar que denominar um logradouro público insere-se em amplo contexto,
que engloba tanto sua oficialização, como a precedente aprovação de planos de parcelamento
e arruamento, o que não ocorre no presente caso.

Cabe destacar ainda que a legislação municipal indica que tanto a Câmara Municipal
quanto  o  Executivo  podem denominar  logradouros,  contudo,  de  acordo  com o  art.  7º  do
Decreto nº 49.346 de 27 de março de 2008, que regulamenta a 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, somente quando forem oficiais. No
caso de logradouro não oficial, a juízo do órgão competente do Executivo, este poderá ser
designado, ou seja, reservado um nome para o logradouro, por meio de uma portaria.

Dessa  forma,  conclui-se  que  não  se  pode  simplesmente  atribuir  denominação  ao
referido  logradouro,  sob  pena de,  em última  instância,  oficializá-lo,  em desacordo  com as
normas urbanísticas aplicáveis.

Assim, em que pese à elevada motivação do nobre Vereador Gilberto Nascimento, ao
gerar o projeto em exame, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente
manifesta-se contrariamente a sua aprovação.

Sala da Comissão de Política urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 09/06/2021.

Paulo Frange (PTB) - Presidente
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/06/2021, p. 109

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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