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PARECER Nº 1331/2009 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 536/09. 
De iniciativa do nobre Vereador Ítalo Cardoso, o presente projeto de lei altera o artigo 
2º e acrescenta o inciso IV ao artigo 5º da Lei 14.454 de 27 de junho de 2.007. 
A propositura proíbe que vias ou logradouros públicos recebam nomes de pessoas que 
tenham cometido crime de lesa humanidade ou graves violações de direitos humanos, 
bem como permite a mudança de nomes dos que já tenham recebido tais 
denominações. 
Segundo o autor, o golpe militar de 31 de março de 1964 interrompeu o processo 
democrático iniciado em 1946, quebrando a regra básica dos direitos fundamentais da 
sociedade brasileira. Permitiu que os militares violassem direitos, prendessem, 
torturassem e matassem em nome da segurança nacional. 
Argumenta, ainda, que os responsáveis pelos crimes cometidos naquele período não 
foram responsabilizados e nem sequer julgados, pelo contrário, foram premiados e 
promovidos. Muitos destes indivíduos foram homenageados, em nossa cidade, com a 
denominação de vias e logradouros públicos com seus nomes. 
Justifica, por fim, que a 11ª Conferência Nacional dos Direitos Humanos realizada em 
Brasília, em 2008, estabeleceu como objetivos a proibição  de que os próprios públicos 
recebam nomes de torturadores e apoiadores de regimes totalitários, bem como, 
promover a substituição da denominação de próprios que já tenham sido denominados 
com o nome destes indivíduos. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste projeto de lei, no parecer 966/09, amparado no artigo 30, inciso I da 
Constituição Federal, artigos 13, inciso I e 37, caput, ambos da Lei Orgânica do 
Município. 
Todas as cidades nascem marcadas pela necessidade da ordem, da lógica, que permita 
a sua fácil identificação. A definição de um espaço urbano, exige que se atribua alguma 
forma de classificação, geralmente feita em letras ou números. Depois, com a chegada 
dos moradores, recebem uma outra identificação, que passa ser sua marca definitiva. 
Entendendo que esta “marca definitiva” não pode em hipótese alguma cultuar a 
memória de um indivíduo que cometeu crimes e graves violações contra os direitos 
humanos, a Comissão de Política Urbana Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente a sua aprovação. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 04/11/2009. 
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