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I - Relatório

A pres€nte iniciativa foi recebida e registrada pela Secretaria de Serviços Legislativos no
dia 16/02/2021 , sendo colocada em primeira pauta no dia 2 3/02/21 , e çrmp1rda no dia 02/03/2021 ,
e, em segundâ pauta no dia, l9l05l2l2l, tendo seu devido cumprimento no dia 09/06/2021, após foi
encaminhada pâra esta Comissão de Constituição, Justiçâ e Redação CCJR, nela se aportando no
dia 1210812021, írdo conforme as folhas n. o 02,04y,l3y e23y.

Submete-se a esta Comissão o Projeto de Lei n. " 12212021, de âutoria do Deputado
Nininho, conforme ementa acima. No âmbito desta Comissão, esgotado o prazo regimental, não
foram apresentadas emendas.

De acordo com o projeto em referência, tal propositura visa denominar Escola "professor
Lauro Fcldman a nor a Fscola Técnica de Água Boa - Malo Crosso.

O AutoÍ da proposição assim expõe em sua justificativa:

"Traíd-se de proposta legislatiya nd moddlidade de Ptujeto de Leí que yersa sobre
a deno ifi.tção do prédío público da novi Escola Técnica localizada no município
de Agud Bod Estado de Mato Grosso.

Essa jusía honefiagen se Íaz necessória derido ao reconhecimento público e
notórío da comu idade com o trabalho realizado pelo PrcÍesfit Luüro Feldnan

Av. Ardré Aúônio Maegi, n.'06, Selor A CPA CEP: 78049-901 Cuiabâ MT(KG)



EsraDo DE MATo GRosso

AssEMBr-Era IEGtsrATtva Do EsraDo DE Maro GRosso
Secretaria Parlamentar da Mesa Diretora
Núcleo CC.JR

Comissão de Constituição, Justiça e Redação

desde a s d chegada na comúlídade local, em meados do ano de l9Zó, qüando se
instÍ ou no municipio as primeirut salas de altlÍt e esseíoi un tdbalho organiz(rdo
pelo homenageando o qual se tornou o primeirc proíessot d lecionar e enriitldr,
essa posição ele tete como responsabilidade na Íoruação dircÍã da grande

aioria dã das pessoas residentes e domíciliodds no município. Todos .foram
alunos do ProÍessol Lauro Feldman, e todos agradecem a essa sua conítibuição
em reconhecer a dedícaÇão e o entusictsmo em que o prct'essor se dedicayo a nobre
causa de ensinar.

Cotko pessoa atuante e unq reíeúncia social para a co lunidade esteve tenpre à
.írefite de yários e.reníos üarcantes na |ida local que qualifca|aü a comunidade
nos di,ersos setores, desde os fiorimentos culíurais e religiosos e nestd seara, Íoi
fundador da lgreja Luterana o munícipio.

Prestar essa justa homenagem para esse etemo cidad1o aguaboense não é tão
.çomenle elernizar um norne no prédio público, Dtds signiicd extefidr o yerdadeiro
reconhecímento do seu legado para \)irer na memórid da ossa comunidade qüe
enrcrga nele uma lgura que é a petsonifcação d(j digniddde, do pai de fantília e
do homen plobo, jasto e de bons costunes que Íará Ía.tu.

Neste momefito triste, que ataressdmos que é mct pondemia íle corona t,írus, o
qual yitittou nosso nome, nada fiais apropriado (lue endhecer a íorçt1 do nosso
combate sílencioso cotltra esse mau e nomear a Escota Técnico de Águ,.t B,,a como
Escola Técníca ProÍessor Lauro Feldman de Águd Boa, é emocionante atá_

Pelo exposto acima, refiho peftnte essa plêiade de parlamentares para pedir o
apc)io na aprecidÇão e na aprovação dessa matéria por ser ela de releyante
interesse socíal pard a comunidade docente e discente do municipio, qüc enseja no
denominação da Ercold Téc ica Estadtel Prokssot kruro Febman de Água
Bod,,,

Cumprida a primeira pauta, o projetô foi encaminhado à Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia, Cultura e Desporto, a qual exarou patecer de mérito favorável à aprovação, tendo ele
sido aprovado em 1.â votação pelo Plenário desta Casa de Leis no dia 12/0512021, posteriomente
retomou a Comissão de Mé to devido ao apensameÍto do Projeto de Lei n 51212021, de autoria do
Deputado Dilmar Dal Bosco e Projeto de Lei n' 316/2021, de autoria do Deputado Carlos Avalone,
tendo sido emitido outro pârecer favorável ao PL 122/2021 e os demais âpensos supramencionado
restaram-se prejudicados quanto ao mérito, conforme fls. 05/12 e 14123.

Após, os autos foram encaminhados a esta CCJR, a fim de ser promovida a sua análise e
elaborado o respectivo parecer quanto âo aspecto constitucional, legal ejurídico,

É o relatório.
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II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR, de acordo com o artigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso e artigo 369 inciso I, alínea,,a,,, do Regimenttlntemo
desta Casa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal, jurÍdico e regimental e sobre
todas as proposições oferecidas à deliberação do plenfuio desta Casa de Leis.

Preliminamente, os Projetos de Leis n" 316 /2021 e 512/2021, apensados â esta proposição,
foram rejeitados pela Comissão de Mérito, restando assim prejudicados, logo, não seraà oL;eto de
ânálise por esta Comissão, razão pelâ qual útifica a prejudicialidade.

A propôsição em tela tem por objetivo denominar Escola .,professor Lauro Feldman,' a
nova Escola Técnica de Agua Boa - Mato Crcsso.

Cabe frisar que o Estado possui competência legislativa para disciplinar acerca do tema,
posto que a matéria não figura entre no rol taxativo de competências privativas da União, previsto
no artigo 22 da Constituiçãô Federal.

A Constituição Federal, ao disciplinar a competência legislativâ, fez previsão em seu artigo
22 das matérias da competência privativa da União, bem como em seu artigo 30 das matérias de
competência dos Municipios, especialmente legislar sobre assuntos de interesse locâI, ressaltando
em seu aÍ. 25, § 1", que "Sdo reservadas aos Esta(k)s at competências que não lhes sejam vedadas
pot esta Constituiçdo ".

No texto da Carta Mâgna inexiste quâlquer vedação à nominação de log.adouros públicos.
Ao contrário, a sua licitude é assegurada pela Lei n.. 6.454119jj, que, embora editada antes dâ
promulgâção da CF/88, foi por ela recepcionada, pois, não colide com seus pdncipios ou regras.

A Lei n." 6.454/19'7'1, que dispõe sobre a denominação de logrâdouros, obras e
monumentos públicos, em seu artigo l" veda âpenas a atribuição de nome de pessoas vivas ou que
tenha se notabilizado pela defesa ou exploração de mão de obra escrava:

Art. la É Foibido, em íodo o teftitótio ndcional, atribuir nome de pessoa |iya ou
que tenha se notabilizado pela defesa ou explorução de não de obra escruw, ent
qualqüel modalidade, a bem público, de qualquer natureza, peflencente à lJnião
o às pessoas jurídicas da ddminisftdção indireta. Àcltlcio tlúlu pclu l.(i ü"
l:-,13 t , de 2t)t.t)

Cabe ressaltar que, no âmbito do Estado de Mato Grosso, â Lei n." 10.343/2015, dispôe
sobrc a vedação de homenagens a pessoas que tenham sido condenadas por atos de improbidade ou
crime de corrupção, conforme artigos 1" e 2":
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Arí. 1'Fíca prcibida, no ânlbito da ÁdninisÍração pública do Estado de Mato
Grosso, a concessão de homenagens a pessoas que tenhdn sido condenodds por
ato de inprobidade ou crime cle coffupção.

Parágraío único Incluem-se na vedação do caput deste artigo a denomindção de
prédíos e logradouros públicos.
Árt. 2" Á,redação prevista no ArÍ- l" se este de tanben a pessoas que tenhant
pr.tticado atos ou que tenhdm sido hístoricamente considerados paflicipantes de
dtos .le lesa-humafiidade, tortura, erploração tlo tlabalho escrayo, r'iolação dos
direitos humanos ou maus-tratos a animaís.

Em consulta preliminar, não enco[tramos nada que desabonasse a conduta do
homenageado, tomando-o dessa forma apto a ser homenageado por esta Casa de Leis.

A Constituição do Estado de Mato Grosso não inseriu o assuilto no dominio da iniciativa
reservada à Mesâ Diretora da Assembleia Legislativa ou aos podeÍes Executivo e Judiciário,
Tribunal de Contas ou Ministério Público, sendo adequada a apresentação do projeto em exame por
membro deste Parlamento.

Ressalte-se que a matéria da proposição não possui reserva de iniciâtiva, sendo
prerrogativa conferida ao Parlamento iniciar o processo legislativo, conforme dispõe o artigo ó1, da
Constituição Federal:

Arl. 61. A iniciatitu da:t leis completfienttres e orclinárías cabe d qualquet menbro
ou Cotnissão da Cámam dos Deputados, do SefiaÍlo Federal ou do Congresso
Nacional, ao Pre:idente dd Repúblicd, ao Suprc rc' Tribunal Federul, oos
Tríbunais Superiores, ao Procurador-Geral da Repúblicd e aos cidddãos, na forna
e nos ctlsos preyirilos nerta ConslítuiÇão.

Esse dispositivo é de rcprodução compulsóriâ pelos Estados-Membros da Federação, e,
no Estâdo de Mato Grosso, a Constituição o reproduziu em seu aÍtigo 39:

Árt. 39 A ihíciati,a das leís conple entarcs e ordinárias cabe a qualquer metnbro
ou Conissão da Assembleia Legislatí.ra, ao Goyernadol do Estado, ao Tribun(ll de
Justiça, à Ptocuradoria Geldl de Justiça e dos cidadãos, na Jorma e nc,s casos
preristos nesta Consí ituiçõo.

A CaÍa Estadual determina ainda que cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as
matérias de competência do Estado, conforme dispõe seu aftigo 25:

Árí. 25 Cabe à Assembleia Legisldíita, com a sanção do Goyernddor do Esíado,
não exigüla esta p)ra o especiJicado no art. 26, dispor sobrc lodas as matérias de
c o üpe í ê nc ia do Es i ado, e spe c ialme nl e :

aqul
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No que é pertilente, tem-se a seguinte orientação do Supremo Tribulal Federal, a qual
deve ser adotada por este pdÍecer mutLttís, mutondis, pots, apesar de tratar da questão ,.denominação

de bem público", o julgado sc refere à atuação da Câmara Municipal € do prefeito, detalhe este que
não inÍlui no entendimento de que a Assembleia Legislâtiva tem competêncja de conferir nome a
prédio público; vejamos o julgado:
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ENCNTA: P,ECLIR,íO EXTRIORDINÁRIO COM REPERCIJSSÃO GER,1L
RECONHECIDA, C)MPETÉNCIA PAM DEN)MINAç:/íO DE PRóPR]OS,
14/15 E LOGMDOUROS PÚBL]COS E SUAS ALTER"4ÇÕES, COABIT/IÇÃO
NOR],UTIVA ENTRE OS PODERES EXECUTIYO (DECRETO) E O
LEúISI ÁTIYO ILLI FORMAL,, I'ADA QI 4L NU ÀMBITO DE SUÁS
ATNBUIÇOES. l. Ten-se, d orige , aÇão direta cle inconstitucionali.ld(le
proposta perante o Tfibunal de Jusííça do Estado de São Paulo e .fdce do art. 33,
XlI, Íla Lei Orgainica do Município de fiorocaba, (tue assin dispõc.. "Á . 33. Cdbe
à Cânara Municipal, com a sanção do PreJeito, legíslat sobte or udtérias de
compeíência do Município, especialrne te no que se rcíere ao seguinte: (...) XtI
d,n,'ninaçtio d. p prn\ yiar c toÍlr,tJuuro: Tulltcot c tua: airtraçaet - 2 No
inicial da ação direla, a Prccwddoria-Geral de Justiça Ílo Estado de São Paülo
s stenb que tal aíríbuiçdo é pri,ativa do Cheíe.lo Poder Execuíi|o. 3. O 1'riburul
de Jusíiça do Estado de Siio Pdulo julgou procedente a ação no ponto, por
constlerar que a denominaçdo de úas públicas compete tanto do Poder
Legislati,o, qudfito do Executiyo. Assim, rcputou inconstitucional a norna, porque
concede tol prerrogatiya unicanefite à Cárnaro MúnicÍpdl. 1. A Constituição
Federal consagrou o Municípío como entidade Íeíleralit'o indispensável ao nosso
sistema .íedeqliro, íntegrando-o nd otgtnizaÇão politico-ad|tini:trutiya e
garunlindo-lhe plena oulonomi(\ como se notct nc! an.jlise dos artigos l', 18, 29, 30
e 34, y , c , todos da Cofistituíção Federal. 5. As conpetênci.ts legislati'as do
nunicipio cdrucíerizam-se pelo principio da predoninônciít do interesse local,
que, apesdr de diÍcíl conceituação, reJerc-se àqueles interesses que di:serenl
respeilo ndis direldrnente às suas ecessidddes imediatal. 6- A alirídade
legislatiyd nunicipal sub ete-:e à Lei Orgônica dos nunícípios, à qudl cabe o
importunte papel de defnir, mesmo que exempürtcaiürnenle, as nlatérías cle
compelência legislaliya da Cdnald, üma vez que a Constituição Federal (artigos
30 e 3l) não as exaure, pois asa ll expressão iníeresse locul como catalisaclor dos
assunbs de conpelência nunicipal. Essa íunção legislatir)Ít ü exercida pela
Cânara dos VereaÍlorcr. que é o órgão legisldlivo do t tufiidpio, em coldboraÇão
con o pre.feito, a qaen cabe ta úém o poder de inicicttiyo dus leis, atsi,t c.r,lo o
poder de sdncionó-las e promulgá-las, nos termos ptoposlos cono nndelo, pelo
processo legisldíbo íederal. 7. A Lei Orgânica do Município de Sorocaba, ao
eslabelecer, efi seu arligo 33, inciso XII, cono mdtétia de interasse local, e,

consequenlemenle, de co lpelêncía legislathra nunicipal, a dirciplind íle
ÍlenonindçAo de púplios, vias e logradouros públicos e suds dlíeruções,
rcprctenta legítino erercício da conpelência legisldtiva nü icipal. Nào há dút)ida
de que se trata de assunto yedominantemente de iníeresse local (CF, art. 30, I)- 8-

Pot oülro lado, a norma en exaüe não incidiu e qualqud desruspeito à
Separução de Poderes, pois ã matétia reíerente à "denoníndção de ptóprios, rias
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e logradouros públicos e suas aher.tÇões" não pode ser limitada tão sonente à
questão de "atos de gesíão do Executiro", pois, no excrcícü) dessa competêncía, o
Poder Legislati."o local poclelá realizar hone agens cíyicas, bent cotno colaborar
no concretízação da memorização dd históría e dd ptoteçdo clo patri lônio culíural
imaterial do Município. 9_ Em nenhun fiomenío, d Lei Orginica Municípal
díastou expressameníe a inicíati,a concorreníe para proposiíutd Ílo projeto de lei
sobre o matéria. Poftanto, deye set inierpretada no kntido de não eÍcluir a
compeíência admínisíratiú Ílo Preíeito Mufiicipal para a ptática de atos de gelão
reÍereníet a matéria; mds, tamhén, por estabelecer ao podet Legislatiyo, no
exercício de compe!ência legislaíiya, baseada no princípio tla predonin1ncid do
intelesse, a possibilidade de edição de leis para delinb de oninação de própriot,
Nias e logradouros públicos e suas alterações 10. Recur.so Extraorttinário
pro,rido, pald declarar d cotlstitucionaliílade do do art. 33, X , da Lei Orginica
do Município de Sorocaha, concedefido-lhe interpretaÇão coníorme à Consíituiçào
Federul, no sentido dd existôncia de uma coctbit.tção nornatiya entre os podere:
Executivo (decreío) e o Legislatiyo (lei íorndl), para o exercicio du conpetência
destifiada a "denofiinação de próprios, yias e logrado ros púhlicos e suas
alterações", cada qual no ánbito de su..s atrib iÇões. I l. l'ixada a seguinte tese
cle Repercussão Geral. "É conun aos p,deres EGcutivu (.lecreb) e iegislarivo
(lei .fonru\ d conpetência destinacla a denoninaÇão de púprio:, vias e
logrudourcs públicos e su.r\ alíerações, co.ld qual no ô 1hito cte s ds atúhltiçõe|,.

(RE 1151237, Relaror ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal pteno, julgado em
03/1012019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÂO GERAL - úERITO
DJe-248 DIVULG 11-l 1-2019 PUBLIC 12-1 I -2019).

Vale ressaltar, ainda, que a presente propositura, conformejá destacâdo, não confere novas
atribuiçôes. tampouco acarreta despesas ao Poder Executivo, sendo, portanto perfeitamente possível
a iniciativa parlamentar, confome jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal;
veJamos:
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EnenIa: AGMI/O REGIMENTAL EM RECUR,\.) EXTRÁORDINiRIO COM
lGlUvO. CONSTITUCIONÁ1, ÁÇ:Ão DIRETÁ DE
INCONSTITUCIONALIDÁDE NO TNBUNAL DE JUSTIÇA- USO DE Á'IISO DE
RECLBIUEATO @fu PAM I'HAMAMENTO DL BEALFICIiRIOS DE
PROGMMÁS HABITÁCIONA]S. INEX]STÉNCIA DE OFENSA ) IN]CIAT]I/A
PRIVATIVA OU À COMPETÉNC]Á DO CHEFE DO PODER EXECLITIYO.
DECISÃ) REC)RNDA euE sE AM1LDA À tuntspnu»ÊNcl,t oo st'r.
DESPROVIMENTO DO ÁGMVO REGIMENTAL. l. Nornd de orígent
ptttlamentdr que nAo cria, extingue oü alera órgão da Ádninisrração Pública não
oÍende a regrd constítucional de iníciÍtíiva ptil)dtira do Poder Executiyo paru
dispol sobrc essa matéria. 2. Não oíende a sepdrdção de poderes a prerisão, ant
lei de iniciÍttiya parlaneníar, de encargo inercnte ao Poder Público a fin de
concletizar princípío conslilucíonal. Precedente. 3. Af4dro rcgimenlal a que se
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(ARE 128ó223 AgR, Relatoía): EDSON FACHIN. Segunda Turma, julgado em
l5/1212020, PROCESSO ELETRONICO DJe-295 DIVULC 1,7-12-2020 PUBLIC
18-t2-2020\

Desta foma, além da sua relevância ser recoúecida pela Comissão de Mâito, a matéria
atende as rlormas legais, encoütrando guarida no ordenâmento juridico.

E o parecer.

III - Voto do (â) Relator (a)

Pelas razôes expostas, voto favorável à aprovação do Proieto de Lei n." 12212021, de
autoriâ do Deputado Nininho, e pela prejudicialidade dos Projetos de Lei n.os 31612021 e
51212021 em apenso.

Sâlâ das Comissões. em ,14 a" O'\ a.zOzz,

IV - Ficha de Votação

Projeto de Lei n." 12212021 (Apeffo PL 316/2021 ePL 512/2021) ParcceÍ n." 2512022
Reunião cla Cornissão cnr ta /(Í\ t2Õ^02
Presidente: Deputado lõ i0r"^ a* tOoO ().ÃrÊ,
Relator (a): DeDutado ía) -Y)1 ;r N- -/.t»X

Voto Relatol'
Pelas razõcs expostas, voto favorável à aprovação do Projeto de Lei n." 12212021, de autoria do
Deputâdo Nininlo, e pela prejudiciâlidade dos Projetos de Lei n.'s 31612021 e 51212021 en
aPCnSO. 1

PosiÇão na Cornissão Idcntificacão do ía) DcDutado/fa)

J P.elator @/

/,,1,t '^nn.**r-l/ Mernfu Vs,a\ / /
It^fr\xy / ,

\\,r, \ 
-/- Jl

\ o-»N\ "' N
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ALMT
Assembleia Legislativa Comissão de Constituição, Justiça e Redação

FoLHA oE voraçÃo - stsrEMA DE DEUBERAçÃo REMora

VoTAçÃo

Walcska Cardo
Consultora Lesislâlivâ - Núcleo CCJR

AssEMBtEta LEGtSLAÍtva Do EsraDo DE Maro GRosso

Secretariâ Parlamentâr dâ Mesâ Diretorâ

Núcleo COR

NCCJR
rr. 3I

Reunião 2! Reunião Ordinária Híbridâ
Dâte 22l03/2022 Horário 08h00min
Proposicão Projeto de Lei ns 122/2O2L "Apensos PL 316/2021 e PL 512/2021"
Autor (a) Deputedo Nininho

Membros Titulares sim Não Abstenção Ausênte

Deputado Dilmar Dâl Bosco- Presidente x n n !
Deputâdo Sebastião Rezende -
Vice Presidente

a ! ! n

Deputado Dr. Eugênio ! ! n tr
Deputada Jánâina Riva tr tr tr x
Deputado Max Russi x tr tr tr

Membros Suplentes

Deputedo Cerlos Avellone E n tr n
Deputado Xuxu DalMolin tr ! tr !
Deputado Faissâl tr tr ! tr
Deputedo Delegedo Cleudinei x n ú ú
Deputado Dr Gimenez tr tr tr tr
Somâ Totâl 4 0 0 1

cERÍlFlcor Mâtériâ relatada pelo Deputado Mâx Russi presencialmente com parecer
FÀVORAVEL, restando prejudicados os Projetos de Lei n."s 316/2021 e 512/2021 em apenso.

Votâram presencialmente com o Relator os Deputados Dilmar Dal Bosco, Delegado Claudinei e

Deputado Sebastião Rczende por videoconferência. Ausente a Deputada Janaina Rivâ. Sendo a
propositurâ aprovada com parecer FAVORÁVEL, restando prejudicados os Projetos de Lci n.'s
31612021 e 51212021em aDenso.
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