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PARECER N° 381/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 799/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, denomina Praça 
Waldomiro Brigalante, o logradouro público inominado, localizado na confluência das Ruas 
Maestro João de Souza, altura do número 53 com Rua José Mauro de Vasconcelos, altura do 
nº 85 no Jardim Líbano - Pirituba. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com apresentação de substitutivo, o qual visa unicamente ajustar a descrição do 
logradouro, nos termos propostos pelo Executivo municipal. 

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

O presente projeto de lei visa denominar Praça Waldomiro Brigalante, o logradouro 
público inominado. Em atenção à consulta efetuada pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa, o Executivo informou que a proposta em questão atende ao 
estabelecido pela legislação vigente: trata-se de bem público oficial inominado, sem Cadlog, o 
nome proposto não possui homônimos, mas sugere, entretanto, alteração na descrição do 
logradouro para melhor caracterizá-lo. 

A propositura está em sintonia com os ditames da Lei nº 14.454, de 27 de junho de 
2007, que consolida a legislação municipal sobre 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 é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer nos termos 
do substitutivo apresentado pela 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.  
 


