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PARECER N° 380/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 247/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, altera a 
denominação da Rua Maldonado, localizada na Capela do Socorro, para Rua Armando Vasone 
e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade por meio de substitutivo apresentado com o objetivo de ajustar a descrição do 
logradouro. 

A Comissão de Politica Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
favorável nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Trata a presente propositura de alterar a denominação de logradouro estabelecida pelo 
Decreto nº 15785 de 04 de abril de 1979. A propositura encontra-se devidamente instruída, 
incluindo um abaixo assinado de moradores do referido logradouro, no qual há a solicitação 
expressa para a alteração justificada por motivo de chacota em função de alegada similaridade 
com a expressão "mal danado". Com tal instrumento de manifestação, a proposta encontra-se 
prevista no inciso III do artigo 5º da Lei 14.454/2007, que consolida a legislação municipal 
sobre a denominação e alteração de denominação de vias, logradouros e próprios municipais. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura deve prosperar eis que rende homenagem a antigo morador da região e um 
dos fundadores do bairro e reconhecido empreendedor de grande atuação na região. 

Portanto, o parecer é favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 10/04/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/04/2019, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


