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Projeto de Lei n° 20/2013  
  Dá nova redação ao artigo 3º. da 

Lei Municipal no. 302/2009. 
 

 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO CÂMARA, no uso das suas atribuições legais, FAZ SA-
BER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei: 
Art. 1º. – O Artigo 3º. da Lei Municipal 302/2009 passa a ter a seguinte redação: 
 Art. 3º. – A alteração de nomes de logradouros, bairros ou bens públicos será possível mediante a 
aprovação de lei, obedecidos os seguintes requisitos: 
 I – manifestação favorável de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara Municipal; 
 II – no caso de haver residências no logradouro cujo nome se pretende alterar, que o projeto de 
lei venha acompanhado de abaixo-assinado com a concordância da maioria absoluta das pessoas ali resi-
dentes, devidamente identificadas mediante a aposição do número da carteira de identidade após a assi-
natura e o número da casa que habita. 
 Parágrafo 1º. -  O Projeto de Lei, acompanhado do abaixo-assinado a que se refere o inciso II 
deste artigo, será submetido à apreciação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação 
Final, que providenciará: 

a)  a conferência das assinaturas; 
b)  a verificação se as assinaturas  correspondem aos moradores daquele logradouro; 
c)  se as assinaturas alcançam o total mínimo exigido por esta lei, qual seja, a maioria absoluta 

das pessoas ali residentes.  

 Parágrafo 2º. - Para os fins desta lei, cada residência será representada pelo pai ou pela mãe da 
família, bastando uma assinatura por residência. 
Art. 2º. – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Sala das sessões, em João Câmara, 13 de maio de 2013.  
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