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Projeto de Lei 02/2016. 
 

Altera disposições da Lei Municipal nº 3575/2002, de 

21/08/2002, que disciplina o Processo Legislativo 

para denominação oficial de ruas e praças no 

Município. 

 

Art. 1º - Altera o § 2º do art. 2º da Lei Municipal nº 

3575/2002, de 21/08/2002, que passa ater a seguinte redação:  

 

Art. 2º (........) 

 

§ 2º - Sempre que a denominação do logradouro 

público  se referir a nome de pessoa, o homenageado 

deverá estar falecido há mais de 30 (trinta) dias. 

 

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Câmara Municipal de Estrela, 08 de junho de 2016. 

 

 

Cristiano Nogueira da Rosa 

Vereador do PMDB 
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Mensagem Justificativa 

Projeto de Lei nº 02/2016. 

 

 

Senhor Presidente 

    Senhores Vereadores. 

 

     

É com satisfação que saudamos Vossas 

Excelências e apresentamos o Projeto de Lei, que altera dispositivos da Lei 

Municipal nº 3575/2002, de 21/08/2002, modificando o § 2º, do art. 2º da 

referida Lei. 

Segundo texto original da Lei Municipal nº 

3575/2002, de 21/08/2002, somente poderá ser concedido denominação oficial 

a logradouros públicos, quando se tratar de nome de pessoa, estando o 

homenageado falecido há mais de dois anos. 

 

Pelo texto ora apresentado, diminui o prazo de 

falecimento do homenageado para mais de 30 dias ao invés de dois anos, com 

isto se possibilitando conceder o nome à logradouros públicos de pessoas 

importantes e que merecem esta honraria falecida a menos do prazo previsto 

no texto original da Lei Municipal 3575/2002, de 21/08/2002. 

 

    Assim, contando com o costumeiro apoio dos 

Nobres Colegas, temos certeza na aprovação da matéria. 

 

    Saudações  

 

 

Cristiano Nogueira da Rosa 

Vereador do PMDB 


