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PARECER Nº 1311 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 320/11. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 320/11 de autoria do nobre Vereador Milton Leite que 
dispõe sobre denominação de logradouro público e dá outras providências.  
Na justificativa de seu autor esta propositura tem por finalidade prestar uma justa 
homenagem ao Sr. Antonio Carlos Donique, que dedicou grande parte de sua vida a 
atividades de cunho social, religioso e esportivo. Foi fundador e Diretor da Associação 
Infantil Clube do Mickey na Cohab Adventista e passou a trabalhar ativamente na 
Paróquia Santo Antonio do bairro em que morava. O autor anexou a certidão de óbito 
do homenageado e também um mapa e um croquis com a localização do logradouro 
que se pretende denominar.  
Em resposta a consulta efetuada pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa o Executivo manifestou-se informando que o logradouro é oficial, não 
possui denominação atual e número de codlog, que o nome proposto não constitui 
homonímia até a data das informações prestadas e que seus dados foram suficientes, 
porém a classificação está incorreta. Propôs uma nova redação para esta propositura, 
informando o seu setor e quadra e esclareceu também que o logradouro possui 
características de travessa. A Douta Comissão acolheu a redação proposta e 
apresentou um Substitutivo a este Projeto de Lei.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, considerando que o 
presente Projeto de Lei é meritório pela justa homenagem que pretende realizar, 
manifesta-se favoravelmente ao mesmo, na forma do Substitutivo proposto pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Em 19/10/2011  
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