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PARECER Nº 1560/2007 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0442/07. 
Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do Nobre Vereador Cláudio Prado, que visa alterar a 
denominação da Rua Brasiliense, localizada entre as ruas Laguna e Carmo do Rio Verde, no 
Bairro Várzea de Baixo, Distrito de Santo Amaro, para Rua Umberto Caputi. 
Esta Comissão, a fim de e manifestar sobre o projeto de lei, solicitou o envio ao Executivo, 
de um ofício contendo um pedido de informações a respeito do mencionado logradouro e da 
denominação proposta. 
Em sua resposta o Executivo informou que a Rua Brasiliense é bem público, tem codlog 
(19.245-7) e denominação oficial dada pelo Decreto nº 15.642/79; que o fato de existir 
outro logradouro com o termo Brasiliense, no mesmo bairro, gera dificuldade de 
identificação; e que a denominação proposta não constitui homonímia. 
A alteração proposta encontra seu fundamento no art. 5º, inciso II, da Lei nº 14.454/07, 
que permite a alteração de denominação quando se tratar de denominações que apresentem 
similaridade ortográfica, fonética ou fator de outra natureza que gere ambigüidade de 
identificação.  
Foi juntado ao projeto abaixo-assinado dos moradores, em atendimento ao art. 5º, §3º da 
Lei nº 14.454/07. 
Além disso, a propositura também obedece ao art. 6º do mesmo diploma legal, eis que a 
escolha do logradouro a ter seu nome alterado levou em consideração, conforme consta da 
justificativa, o menor significado na malha viária. 
O projeto está amparado, ainda, no artigo 13, I e XVII, da Lei Orgânica do Município. 
Pelo exposto, somos  
PELA LEGALIDADE. 
Todavia, a fim de adequar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa, sugerimos o 
substitutivo a seguir. 
SUBSTITUTIVO Nº                           AO PROJETO DE LEI Nº 442/07. 
Altera a denominação da Rua Brasiliense, no Bairro Várzea de Baixo, Distrito de Santo 
Amaro, e dá outras providências. 
 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
 
Art. 1º Fica alterada a denominação da Rua Brasiliense, localizada entre as ruas Laguna e 
Carmo do Rio Verde, codlog nº 19.245-7, no Bairro Várzea de Baixo, Distrito de Santo 
Amaro, para Rua Umberto Caputi. 
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão 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. 
 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 17/10/07 
João Antonio – Presidente 
Tião Farias – Relator 
Agnaldo Timóteo 
Claudete Alves 
Farhat 
Gilberto Natalini 
Jooji Hato 
Kamia  
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