
 

 

INDICAÇÃO Nº 028/2017 

 

Senhores Vereadores, 

 

 

 Os Vereadores firmatários, no uso de suas legais e regimentais atribuições, em 

atenção à função constitucional que à Câmara é imposta, de assessoramento ao Poder 

Executivo na Administração do Município, vem, perante V. Exa. e seus nobres Pares, 

apresentar esta INDICAÇÃO com o objetivo de sugerir ao Poder Executivo a adoção 

da seguinte medida: 

 

 - que seja disciplinado a denominação de logradouros e prédios 

públicos do nosso município. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se tal pedido tendo em vista que não há, em nosso município, 

uma lei que discipline a denominação de logradouros e prédios públicos e esta Casa 

entende a escolha dos referidos nomes deve ser mais elástica, incluindo-se, além do 

executivo e legislativo, a participação direta do povo. Para tanto, segue anexo sugestão 

de projeto de lei em que propõe que seja realizada campanhas/projetos, por meio da 

Secretaria da Cultura e Educação, de forma que a escolha do nome de prédios públicos e 

logradouros seja mais democrática. 

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande, Sala de Sessões, 11 de setembro de 2017. 

 

 

Vereador Lucas Michelon – PP  

 

Vereador Fernando Fumagalli Pippi – PSDB 

 



PROJETO DE LEI Nº .... 

 

DISCIPLINA A DENOMINAÇÃO DE 

LOGRADOUROS E PRÉDIOS 

PÚBLICOS NO MUNICÍPIO DE PINHAL 

GRANDE. 

 

Art.1º Os logradouros e prédios públicos de Pinhal Grande terão, preferencialmente, 

nome de pessoas, data, acontecimentos e eventos já consagrados na história pública 

administrativa, social, cultural e econômica do Município. 

§1º Entende-se para efeitos desta Lei, como logradouros públicos: avenidas, ruas, 

estradas municipais, rótulas, praças, passeios, jardins, largos, belvederes. 

§2º Quando se tratar de avenida, rua ou estrada municipal, a Lei deverá constar o início 

e término do trecho a ser denominado, através da indicação dos pontos cardeais. 

§3º A sugestão do nome do logradouro ou do prédio público poderá ser realizada pelo 

Poder Executivo, através do Departamento de Cultura e Educação, juntamente como o 

Poder Legislativo; 

§4º Caso não haja consenso em relação a escolha da nomenclatura, o Departamento da 

Cultura ficará responsável por elaborar uma campanha em que será apresentado 

sugestões dos nomes e o histórico que credencia a homenagem e, por meio de votação 

de maioria simples, será feita a escolha. 

 

Art.2º Não será permitida a homenagem com a denominação de nomes de pessoas 

falecidas há menos de um ano. 

 

Art.3º - Não será admitida a duplicidade de denominação, a saber: 

I - o mesmo nome para mais de um logradouro público; 

II - mais de um nome ao mesmo logradouro público 

 

Art.4º São mantidas as atuais denominações dos logradouros públicos e só ocorrerá a 

substituição nos seguintes casos: 

I - quando ocorrer duplicatas de nomes; 

II - quando forem inexpressivas, conservadas aquelas cuja antiguidade desaconselhe a 

mudança; 



III - quando, por sua vez, tiverem substituídos nomes reconhecidamente tradicionais e 

populares; 

IV - quando a denominação, comprovadamente, deixou de justificar a consagração feita 

anteriormente; 

V- quando interrompidas por conjuntos habitacionais, quadras fechadas e urbanizadas; 

VI - quando o traçado do logradouro causar embaraço pela formação de uma bifurcação 

ou um ângulo superior a 35º (trinta e cinco graus) e que venha a confundir sua fácil 

identificação; 

VII - quando homenagearem a mesma pessoa ou fato, havendo inconveniência na 

repetição da homenagem; 

VIII - quando tiverem repetição da série de numeração, iniciada em um ponto e seguida 

em sentido contrário. 

§1º A substituição de denominação de logradouros públicos só poderá ser feita após 03 

(três) anos de sua instituição. 

 

Art.5º É permitida a denominação de logradouros públicos considerados irregulares 

pela Municipalidade, desde que tenham sido lançados pelo Poder Executivo Municipal 

quaisquer tributo de competência Municipal. 

Parágrafo Único - A denominação ou a substituição de nomenclatura de letra, número 

ou outro tipo de identificação do logradouro, previsto no caput deste artigo, bem como o 

lançamento de tributos, não serve como documento hábil para a validação do 

loteamento considerado irregular. 

 

Art.6º O Projeto Lei de denominação ou substituição de nome de logradouros públicos 

deverá conter, como parte integrante os seguintes documentos: 

I - Cópia do atestado de óbito do homenageado; 

II - justificativa minuciosa incluindo dados bibliográficos do homenageado; 

III - abaixo-assinado, com a cópia xerográfica do comprovante de residência do 

morador do logradouro a ser denominado; 

IV- informação do Poder Executivo Municipal de que o logradouro não possui 

denominação oficial; 

V- informação do Poder Executivo Municipal de que não existe logradouro público com 

a denominação pretendida; 

VI - croquis de localização do logradouro; 



VII - no caso previsto no artigo 5º desta Lei, cópia xerográfica do lançamento de tributo 

de pelo menos 03 (três) estabelecimentos empresariais/ou economias domésticas 

localizadas no logradouro. 

 

Art.7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Pinhal Grande-RS .... de ... de 2017. 

 

 

 

Prefeito Municipal 

 

 


