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Na publicação havida no Diário Oficial da Cidade em 05/03/2021, página 86, coluna 4, 
leia-se como se segue e não como constou: 

PARECER Nº 15/2021 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

468/2020. 
De autoria do nobre Vereador Milton Leite, o presente projeto de lei "altera a 

denominação da Rua Inhaúma, codlog 092053, distrito da Barra Funda, Prefeitura Regional da 
Lapa, com início e término pela Rua José Gomes Falcão, para Rua Prof. Walter Lerner e dá 
outras providências". 

Segundo a justificativa do projeto "almeja-se manter viva a memória de uma pessoa 
que dedicou sua vida ao trabalho árduo na área educacional e que com seu caráter influenciou 
de maneira positiva muitos jovens, bem como exerceu papel significativo nas instituições em 
que ministrou valiosíssimas aulas". 

Acompanha a justificativa do projeto, autorização da família do homenageado, um 
breve relato de sua via, cópia da certidão de óbito, abaixo assinado dos moradores na rua, 
mapas do logradouro, além de abaixo-assinado através do sítio www.change.org. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade do Projeto de Lei. 

Examinando a denominação ora proposta, identificou-se, através de pesquisa realizada 
à base oficial de dados do Geosampa da Prefeitura, a existência de logradouros homônimos à 
Rua "Inhaúma" (Rua Almirante Inhaúma - codlog 092029 - Distrito Vila Leopoldina; 
Subprefeitura Lapa; e  Rua Visconde de Inhaúma - codlog 092061 - Distrito Saúde; 
Subprefeitura Via Mariana), razão pela qual verifica-se que a alteração pretendida se enquadra 
nas hipóteses permissivas de alteração de denominação de logradouros, consoante a Lei nº 
14.454, de 27 de junho de 2007, art. 5º, inciso I. 

Nesse sentido, sob o aspecto urbanístico, entende-se que não há impedimento ao 
prosseguimento da presente iniciativa. 

Desse modo, considerando a conformidade da proposta com as normas urbanísticas 
relacionadas à denominação de logradouros, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente à sua aprovação. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 03/03/2021. 

Paulo Frange (PTB) - Presidente 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/03/2021, p. 92 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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