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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 

PARECER N.º 8.626 – A/J 
(ref.: denominação de logradouros) 
Proc. n.º 7959/2019 
PL n.º 263/2019 
Ver. Marcão da Academia 
Emenda 01 

 
“Denomina a Rua Vinte e Oito, localizada no 
Conjunto Habitacional Dom Pedro II, nesta 
Cidade de São José dos Campos, de Rua 
Adriano Donizette da Graça Silva.” 
 

 
 
  Trata-se de emenda modificativa apresentada pelo Ilustre Vereador Marcão da 
Academia ao projeto de lei de sua autoria que objetiva denominar de “Adriano Donizette da Graça 
Silva” a Rua Vinte e Oito, localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro II.   
 
   Observa-se que a emenda proposta visa corrigir o nome do homenageado para 
adequar ao disposto na certidão óbito, sendo importante ressaltar que sobre este ponto a proposta 
não carece de apontamentos de ordem jurídica. 
 
   A certidão de nº 2871/19 demonstra que a “área pública em questão está em 
condições de ser denominada e que o nome proposto não constitui homônimo”, restando 
satisfeitos o art. 1.º, alínea “b”, da Lei n.º 3.877/90, e o artigo 1º, inciso I, alínea “c”, da Lei n.º 
6.015/02. 
 

   A exigências que estão previstas nas alíneas “a” e “b”, inciso I, do art. 1.º, da Lei 
6015/2002, também restaram atendidas, uma vez que foram acostadas nos autos a certidão que 
comprova o óbito e a biografia do homenageado, itens 8.2 e 8.3.  

  
   Nestes termos, é de nosso entendimento que o projeto, bem como a respectiva 
emenda, está em condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos nobres Vereadores desta 
Casa Legislativa. 
        

      É o parecer. 
 

               São José dos Campos, 10 de setembro de 2019. 
 
 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 

Sérgio Ricardo Sant’Ana 
Consultor da Assessoria Jurídica 
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