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-ASSESSORIA JURÍDICA- 
 

PARECER Nº 10.755 – A/J 
(ref.: denominação de logradouros) 
Proc. n.º 7533/2022 
PL n.º 245/2022 
Ver. Renato Santiago 
Emenda nº 1 
 

“Denomina a Rua 6 (Seis), Trecho 2 do 
Loteamento SetGarden de Rua Nivan 
Batista de Souza.” 
 

 Trata-se de emenda modificativa proposta pelo Vereador Renato Santiago ao projeto 
de lei de sua autoria que visa denominar a Rua 6 (Seis), Trecho 2 do Loteamento SetGarden 
de Rua “Nivan Batista de Souza”. 
 

A emenda em epígrafe, segundo se extrai do texto normativo proposto (evento 1.2 
da emenda 1/2022), tem por escopo corrigir a indicação da localização do bem público que 
será denominado na ementa e no art. 1º conforme o disposto na certidão de nº 3342/2022 
emitida pela Prefeitura Municipal (evento 11.2 – projeto de lei nº 245/2022).   

 
Desta forma, como a emenda em tela objetiva atender a disposição contida no art. 

1º, inciso I, “c”, da Lei nº 6.015/02, não vemos óbice sob o ponto de vista jurídico à 
aprovação. 

 
Observa-se, ainda, que na certidão acostada aos autos destacou-se que o bem público 

objeto da denominação “é de domínio público”, que “local não possui denominação oficial”, e que o 
“nome proposto não é homônimo".  Logo, atendeu-se no caso em tela os requisitos constantes no 
art. 1.º, alíneas “a” e “b”, da Lei n.º 3.877/90. 

 
Ademais, acostou-se nos autos a certidão de óbito e a biografia do homenageado, 

eventos 8.2 e 10.2 dos autos, em conformidade com o disposto nas alíneas “a” e “b”, do 
inciso I, do art. 1.º, da Lei 6015/2002. 

 Nestes termos, é de nosso entendimento que o projeto, com a respectiva emenda, 
estará em condições, sob o aspecto jurídico, de ser apreciado pelos Senhores Vereadores. 

 

  É o parecer. 

 

São José dos Campos, 3 de outubro de 2022. 
 

Thiago Joel de Almeida 
Assessor Jurídico 

 Jani Maria dos Santos 
Assessora Jurídica 
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