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DENOMINA BECO JACOMINO
POLASTRELI

O vereador ín fine assinado no uso de suas

atribuições legais, submete a apreciaçao do Plenário des
ta Casa de Leis, o seguinte:
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Art. I® - Fica denominado Beco Jacomino Polastreli, o beco

que se inicia na Rua Juvenal Nolasco, n® 42

e

termina em propriedade de Sebastião de Paula.

Art. 2- - Esta Lei entrara em vigor na data de sua public_a
çao, revogadas as disposições em contrario.

Sala das Sessões;

Guaçui-ES, 15 de setembro de 1992.
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Artn 1- - Fica denominado Beco Jacomino Potastrel i, o beco
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e
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Senhor Presidente:

Ante o fato de nossa Constituição ser omissa quanto

a qual dos poderes cabe a iniciativa sobre a denominação de ruas, praças,

logradouros, etc., e considerando-se que não existe ainda lei que regule a
matéria,

entendemos que cabe teinto ao Executivo quanto ao Legislativo a

iniciativa dos projetos com esta finalidade.

Ante

o

exposto,

sugerimos

o

trâmite

Projeto em epígrafe através desta Egrégia Gamara.
É o meu parecer.
Guaçuí-ES, 18 de setembro de 1992.
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Senhor Presidentes

Ante o fato de nossa Constituição ser omissa quanto

a qual dos poderes cabe a iniciativa sobre a denominação de ruas, praças,
logradouros, etc», e considerando-se que não existe ainda lei que regule a
matéria, entendemos que cabe tanto ao Executivo quanto ao Legislativo a
iniciativa dos projetos com esta finalidade»

Ante o exposto, sngeriíaos o trâmite normal do
Projeto em epígrafe através desta Egrégia Gamara.
É o meu parecer.
Guaguí-SS, 18 de setembro de 1992.

Dr. Jo
Ady
aor

io dê AssiS
Ul- S - 4.538

