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PARECER Nº 235/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0744/09.  
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Chico Macena, que visa 
denominar Travessa Alberto Batista o logradouro localizado na altura do nº 60, da 
Rua Moisés Chagas de Lira, Jd. Independência, Subprefeitura de Vila Prudente.  
O projeto tem condições de prosseguir em tramitação, pois apresentado no 
exercício da competência legislativa desta Casa.  
Cumpre salientar que o projeto atende as seguintes condições, constantes nos arts. 
2º e 3º, da Lei nº 14.454, de 27 de junho de 2007, que consolida a legislação 
municipal sobre a denominação e alteração da denominação de vias, logradouros e 
próprios municipais, quais sejam: certidão de óbito da homenageada e sua 
biografia circunstanciada.  
Ressalte-se, contudo, que conforme consta de fls. 20 o logradouro já foi 
denominado Travessa Giela, nos termos do Decreto nº 49.678/08, rezão pela qual 
necessário apresentar um substitutivo, a fim de que conste da proposta o fato de 
tratar-se de alteração de denominação de logradouro público.  
O projeto está sujeito ao quórum de maioria absoluta para deliberação, nos termos 
do art. 40, § 3º, XVI, é necessária a votação em Plenário.  
Pelo exposto somos pela LEGALIDADE.  
Contudo, a fim de adequar a proposta à melhor técnica de elaboração legislativa, 
propomos o substitutivo abaixo exposto.  
  
SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0744/09  
  
Dispõe sobre a alteração da denominação da Travessa Giela, localizada no Jardim 
Independência, Subprefeitura de Vila Prudente, para Travessa Alberto Batista, e dá 
outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica alterada a denominação da Travessa Giela, codlog nº 49.847-5, no 
Jardim Independência, Subprefeitura de Vila Prudente, para Travessa Alberto 
Batista.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
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