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JUSTIFICATIVA - PL 0314/2017 
A presente medida visa dar cumprimento as leis editadas pelo Executivo, através da 

prefeitura de São Paulo sancionando leis aprovadas na Câmara ou por meio de Decreto do 
Executivo, e pelo Legislativo, por meio da Câmara Municipal quando promulga leis de 
denominação. 

As leis de denominação são editadas e não há uma continuidade disso em toda a 
cidade. Há locais que tem denominação por lei há mais de uma década e até os dias de hoje 
não recebeu a placa de nominação da via. 

A placa de denominação é muito importante, pois orienta o visitante do local, orienta o 
funcionário dos Correios o endereço correto, e quem passa pela via de veículo também se 
pauta pelas placas visíveis nas ruas, essa é uma questão fundamental. O serviço Google de 
Mapas também se orienta pelas placas, pois faz as fotocópias do local e lança na rede mundial 
de internet. 

Uma das situações mais difíceis do dia a dia é estar em um local e não se localizar, 
pois não há identificação da denominação da rua no local porque não há placas. A Cidade de 
São Paulo está entre as maiores cidades do mundo em população, metrópole e em constante 
recebimento de turistas e imigrantes vindos de todas as partes do mundo. Uma cidade como 
São Paulo, com 32 prefeituras regionais não pode passar esse constrangimento de qualquer 
rua, não importa a localização, seja no centro, em bairros de alto padrão ou na periferia, alias é 
na periferia onde se encontra a maior defasagem de falta de placas de denominação das vias e 
é lá que a prefeitura deve concentrar esse esforço. 

A presente medida visa solucionar essa questão a partir da edição da lei, assim, editou 
a lei, já deve ser feita a placa. 

Dessa forma, acredito que em um prazo máximo de 120 dias da publicação da lei que 
criou uma denominação, é possível todos os tramites para a prefeitura efetivar a instalação da 
placa de denominação. Os demais locais que foram denominados anteriormente na cidade e 
que não tem placas de denominação, fica o prazo máximo de 1 ano e 6 meses para que o 
executivo se organize e efetue a instalação dessas placas, deixando nossa cidade linda! 

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação da proposição em 
tela. 
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