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E X P O S I Ç Ã O DE M O T I V O S 

Com o presente projeto de lei, visa o Executi 

vo obter a indispensável autorização legislativa para altera 

ção da denominação de trecho da Rua Pastoril de Itapetinga 

situada no 419 subdistritõ -- Cangaíba. 

O logradouro em questão, que começa na rua co 

nhecida por "Biritinga" e termina na conhecida por "Bezerros", 

recebeu a denominação atual pelo Decreto n9 17.133, de 14 de 

janeiro de 1981, inicialmente para o trecho que começa na Rua 

Alto do Rodrigues, atual Antonia Teresa de Paula Matias e ter 

mina na rua conhecida por "Bezerros", tendo a denominação si 

do estendida por força d~ artigo 59 do Decreto n9 21.034, de 

28 de junho de 1985, que alterou o ponto de início para a rua 

conhecida como "Biritinga". o Decreto n9 23.689, de 8 de 

abril de 1987, que deu nova redação a dispositivos dos éditos 

mencionados, manteve os pontos de referência citados, quais 

sejam, início na Rua "Biritinga" e término na Rua "Bezerros". 

No entanto, estudos recentes levados a efeito 

pela Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano conclui 

ram que o trecho denominado pelo Decreto n9 21.034/85, em rea 

lidade, não constitui prolongamento natural da via em apreço, 
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que está seccionada em duas partes pela existência, nas qu~ 

dras 126 e 131, de uma passagem de pedestres e área 

de vegetação. 

coberta 

Assim sendo, a Rua Pastoril de Itapetinga e 

atualmente constituida por dois trechos, sem ligação entre 

si, o que caracteriza a existência de dois logradouros distin 

tos, ocasionando ambigdidade de identificação. Mais, o alinha 

mente e a numeração oficial referem-se apenas ao trecho com 

inicio na Rua Antonia Teresa de Paula Matias e término na rua 

conhecida como "Bezerros". 

Confirmada tal situação, os orgaos técnicos mu 

nicipais propuseram a modificação do nome do trecho que vai 

da Rua "Biritinga" até a Rua Antonia Teresa de Paula Matias , 

modificação essa que encontra su~eo no artigo 19, alinea 

"b", da Lei n9 8.776, de 6 de setembro de 1978, que estabele 

ce normas para a alteração de denominação de logradouros 

blicos, no Municipio de são Paulo. 

Para concretização da medida, que possibilit~ 

ra a Prefeitura corrigir a distorção apontada, necessária se 

faz a autorização legislativa, propugnada pela propositura 

ora encaminhada à elevada d:liberação dessa Colenda Edilida 

de. 

Acompanham cópias xerográficas ilustrativas do 

assunto. 
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