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PARECER Nº 135/2016 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI  

Nº 332/12. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 332/12, de autoria do Vereador José Américo, que visa 

denominar Travessa União da Vitória, o logradouro inominado localizado entre a Avenida 
Sanatório nº 1991, CEP 02238-000, e a Rua Lamarão, no bairro Jardim Cabuçú - São Paulo - 
Capital, e dá outras providências. 

Em sua justificativa o autor dessa propositura cita que o seu principal objetivo é o 
reconhecimento oficial do nome da travessa que se encontra em logradouro público inominado, 
comumente conhecida e adotada pela comunidade como Travessa União da Vitória, sendo que 
este reconhecimento trará como benefícios a colocação de CEP, iluminação, manutenção e 
outros benefícios do Poder Público Municipal. Foi também anexado um mapa com a indicação 
de sua localização, uma foto do local (Av. Sanatório, 1991) e um abaixo assinado em 7 (sete) 
páginas de moradores da comunidade solicitando esta denominação. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa solicitou informações a 
respeito deste logradouro ao Poder Executivo e posteriormente manifestou-se pela legalidade 
deste Projeto de Lei, na forma de um Substitutivo, visando adequá-lo à técnica legislativa 
prevista na Lei Complementar Federal nº 95/98. 

Considerando a importância da denominação do logradouro para os moradores da 
região, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente se manifesta 
favoravelmente ao Projeto de Lei nº 332/12, na forma do Substitutivo proposto pela Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 02/03/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/03/2016, p. 79 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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