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PARECER Nº 1913/2011 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE PROJETO DE LEI Nº 0183/10.  
 Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que 
pretende alterar a denominação do Viaduto Jabaquara, localizado sobre a Avenida 
dos Bandeirantes, Distrito do Jabaquara.  
A propositura reúne condições para prosseguir em tramitação, posto que elaborada 
no regular exercício da competência legislativa desta Casa, espelhada no artigo 30, 
I da Constituição Federal e nos artigos 13, I e 37 caput ambos da Lei Orgânica do 
Município.  
Com o objetivo de obter informações acerca da viabilidade do projeto foi enviado 
pedido de informações ao Executivo (fls. 17/18), que se manifestou às fls. 19/21 
favoravelmente à pretendida alteração, por constituir a denominação Viaduto 
“Jabaquara” homonímia.  
Desta forma, o projeto ampara-se no art. 5º, I a Lei nº 14.454/07, que consolida a 
legislação sobre a denominação e a alteração de denominação de vias, logradouros 
e próprios municipais, que permite a alteração de denominação na hipótese de 
logradouros homônimos.  
Ressalte-se, que nos termos das informações prestadas pelo autor às fls. 26, está 
cumprido o requisito constante do art. 6º da Lei nº 14.454/07, no que tange às 
razões que levaram à escolha do logradouro a ter o nome alterado, restando 
impossível a juntada de abaixo assinado dos moradores (art. 15, § 3º), em razão 
do logradouro não possuir moradores ou domiciliados.  
Para a sua aprovação a propositura dependerá da votação favorável da maioria dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, XVI, da Lei Orgânica.  
Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE.  
No entanto, para adequar a proposta à melhor técnica legislativa propomos o 
substitutivo a seguir.  
  
SUBSTITUTIVO Nº   DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0183/10.  
  
Altera a denominação do Viaduto Jabaquara, localizado sobre a Avenida dos 
Bandeirantes, Distrito do Jabaquara, para Viaduto Jabaquara – Wanderley Taffo 
Júnior, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica alterada a denominação do Viaduto Jabaquara, com início na Avenida 
Jabaquara e término na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, localizado 
sobre a Avenida dos Bandeirantes, Distrito do Jabaquara, para Viaduto Jabaquara – 
Wanderley Taffo Júnior.  
Art. 2º As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de 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 
14.12.2011.  
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