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PARECER No 745/2007 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE 
LEI No 487/2005. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, visa dispor sobre 
alteração da denominação de trecho da Rua Valter Gazarra, cadlog 73.629-5, entre as Ruas 
Nelo Bini e Antônio Alves Barril, no Jardim Anália Franco, Distrito de Vila Formosa, para Rua 
Luís dos Santos Cabral. 
Conforme a exposição de motivos, a razão da alteração é que os moradores de dois 
condomínios residenciais, situados no mencionado trecho da rua, tiveram as escrituras de 
seus imóveis registrado no respectivo Cartório Oficial de Registros de Imóveis da Capital 
tendo como endereço a Rua Luís dos Santos Cabral. 
A douta Comissão de Constituição e Justiça solicitou informações ao Poder Executivo, que 
respondeu: 
- “...onde consta ‘entre as Ruas Nelo Bini e Antonio Alves Barril’ deveria constar ‘entre as 
Ruas Nelo Bini e José Alexandre Almeida Luiz’”; 
“... o trecho em questão já era conhecido como Rua Luís dos Santos Cabral, quando da 
promulgação da Lei 13.849/04, que denominou o referido trecho de Valter Gazarra. Na 
prática, a referida lei acabou por causar uma ambigüidade de identificação, o que, nos 
termos do artigo 1º da Lei 8776/78, modificado pela Lei 13.180/01, seria o respectivo 
fundamento legal aplicável ao caso em apreço”. 
Essa Comissão exarou parecer pela legalidade, apresentando substitutivo pela informação do 
Executivo. 
Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor, porquanto as despesas para sua execução 
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
Favorável, portanto, é o parecer, nos termos do mencionado substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 16/05/07 
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