














CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Lei n° 84/2022 

De iniciativa legislativa do ilustre Vereador JOSÉ LUIZ FURTADO, a 
proposta em estudo dispõe sobre denominação de via pública. 

Conforme verificamos, a proposta legislativa pretende alterar para Avenida 
Comendador Fumio Horii, a denominação da atual via Avenida Projetada Um (conhecida 
como Avenida das Orquídeas), que tem início no Viaduto Professor Argeu Batalha e término 
no Rio Jundiaí, bairro Vila Socorro Velho, neste município, código de logradouro 22.554-0, 
conforme cópia do cadastro de logradouro — 2022, do Sistema de Tributação Municipal da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes, juntado às fls. 05/06. 

Importante salientar que, de acordo com os termos da Lei Municipal n° 6.789, 
de 17 de maio de 2013 (cópia anexa), a qual dispõe sobre a denominação de logradouros, 
prédios e estabelecimentos públicos, nos termos do inciso XXXVIII do artigo 11 da Lei 
Orgânica do Município de Mogi das Cruzes, pretendida denominação, por ser uma 
nomenclatura apenas numérica, não se enquadra nas vedações previstas no artigo 1° da 
indigitada lei e nem mesmo em seu § 30, o qual exige abaixo assinado de mais de 600/0 
(sessenta por cento) de seus moradores, pois, oficialmente a via a ser denominada é registrada 
como Avenida Projetada Um e, sendo assim, não apresenta óbice algum à sua denominação. 

Salienta-se também que, mesmo sendo conhecida como Avenida das 
Orquídeas, essa é uma designação não oficial, pois não há lei municipal que oficialize essa 
denominação e, mesmo que houvesse, ainda assim, não se enquadraria nas vedações 
apresentadas na Lei Municipal n° 6.789/2013. 

No mais, analisando o Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridades atinentes a 
esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. Lu' Beraldo de Miranda, em 28 de junho de 2022. 
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