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PARECER Nº1747/2011 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 449/11 
Trata-se do Projeto de Lei nº 449/11, de iniciativa do nobre Vereador Netinho de 
Paula, que insere o parágrafo único no art. 8º, altera a redação do caput do art. 9º, 
revoga seu § 1º e renumera o § 2º como parágrafo único, todos da Lei nº 14.454, de 
27 de junho de 2007, e dá outras providências.. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do projeto, mediante o Parecer 1402/2011. 
A propositura tem como finalidade precípua estabelecer a obrigatoriedade de o Poder 
Público apresentar, junto à placa de denominação dos Estabelecimentos de Ensino da 
Rede Pública Municipal, informações biográficas relativas à personalidade 
homenageada, por meio de alteração da Lei nº 14.454/2007, que consolida a 
legislação municipal sobre a denominação e a alteração da denominação de vias, 
logradouros e próprios municipais, e dá outras providências.. 
De fato, como ressalta o seu autor, as figuras homenageadas são educadores ou 
cidadãos que tiveram grande relevância para a cultura ou desempenharam importante 
papel para a educação, e estes dados acabam se perdendo com o tempo, pela 
ausência de informação, muitas vezes impedindo a perpetuação dos laços que unem o 
estabelecimento de ensino e a pessoa que a denomina. 
Dessa forma, considerando que a medida proposta procura manter a memória de 
cidadãos que de alguma forma contribuíram para a cultura e a educação da sociedade, 
reforçando assim o seu vínculo com os equipamentos urbanos que denominam, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente à aprovação do projeto de lei em pauta. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 07/12/2011. 
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