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PARECER CONJUNTO Nº 905/2012 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 183/2010.  
O Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, denomina Viaduto 
Jabaquara - Wanderley Taffo Júnior o atual Viaduto Jabaquara, localizado sobre a 
Avenida dos Bandeirantes, Distrito do Jabaquara.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade, porém, apresentou substitutivo.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio de Ambiente manifestou-se 
favorável ao Projeto, conforme substitutivo da CCJLP.  
No âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esportes entendemos que o projeto 
é meritório e deve prosperar, considerando ter sido o ilustre homenageado uma 
referência para a música brasileira, principalmente como guitarrista. Wanderley 
Taffo Jr. desde o início da sua carreira tocou com importantes músicos e bandas, 
dentre os quais destacam-se Rita Lee, as Bandas Secos & Molhados e Rádio Táxi. 
Além do seu trabalho artístico, contribuiu para a formação de músicos ao abrir uma 
escola. Posteriormente criou o Instituto de Guitarra e Tecnologia, tendo ampliado o 
ensino para outros instrumentos musicais, sempre pautado no ensino diferenciado 
e de qualidade. O reconhecido guitarrista ainda recebeu prêmios e dedicou seu 
talento em prol de eventos beneficentes e em palestras para atrair jovens e outros 
professores para a música.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer na forma do substitutivo da CCJLP.  
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está continente aos 
referendos legais de conduta fiscal.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer na forma do substitutivo da CCJLP.  
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