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PARECER N.º 0572/2005 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 342/04 
Visa o Projeto de Lei nº 342/04, de autoria do nobre Vereador José Américo, alterar 
denominação da Praça Torquato Plaza para Praça Ferdinando da Silva localizada no 
Jardim Grimaldi em espaço lindeiro à Av. Sapopemba. 
O projeto vem acompanhado de justificativa, certidão de óbito, notícias de jornal 
que comprovam a relevância do homenageado para aquela comunidade e croquis 
de localização do logradouro. Argumenta o autor, para justificar a alteração, que a 
Praça Torquato Plaza teria similaridade ortográfica e fonética com a denominação 
dada a outra praça, isto é, Praça Coronel Torquato TassoNetto. 
Solicitadas pela Comissão de Constituição e Justiça informações ao Executivo, este, 
por intermédio de CASE/SEHAB, posicionou-se contrário à propositura entendendo 
que se trata de alteração não prevista nas Leis nº 8.776/78, 10.903/90, 11.419/93, 
12.339/97e 13.180/01. 
A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade do projeto de 
lei encontrando amparo legal na Lei 13.180 de 27/09/01 que permite alteração da 
denominação oficial nos casos de homonímia e similaridade ortográfica e fonética 
ou fator de outra natureza que gere ambigüidade de identificação. 
Esta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente posiciona-se 
contrariamente ao projeto de lei por não encontrar similaridade ortográfica ou 
fonética entre Praça Torquato Plaza e Praça Coronel Torquato Tasso Neto. Crê 
ainda, que a coincidência do prenome não constitui-se homonímia e portanto, não 
encontra amparo legal para alteração. Fundamenta ainda sua posição, no fato de 
que os dois logradouros estão localizados em bairros distintos e bastante distantes 
entre si (Barra Funda e Sapopemba) para que possa gerar ambigüidade de 
identificação para moradores e transeuntes. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 15/06/05. 
CHICO MACENA – Presidente 
RICARDO MONTORO – Relator do Voto Vencedor 
DR. FARHAT 
JORGE BORGES 
MARCOS ZERBINI 
 
(VOTO VENCIDO) RELATÓRIO N.º 3006/2005 DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
URBANA, METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI 
Nº 342/04 
Visa o Projeto de Lei nº 342/04, de autoria do nobre Vereador José Américo, alterar 
denominação da Praça Torquato Plaza para Praça Ferdinando da Silva localizada no 
Jardim Grimaldi em espaço lindeiro à Av. Sapopemba. 
O projeto vem acompanhado de justificativa, certidão de óbito, notícias de jornal 
que comprovam a relevância do homenageado para aquela comunidade e croquis 
de localização do logradouro. Argumenta o autor, para justificar a alteração, que a 
Praça Torquato Plaza teria similaridade ortográfica e fonética com a denominação 
dada a outra praça, isto é, Praça Coronel Torquato Tasso Netto. 
Solicitadas pela Comissão de Constituição e Justiça informações ao Executivo, este, 
por intermédio de CASE/SEHAB, posicionou-se contrário à propositura entendendo 
que se trata de alteração não prevista nas Leis nº 8.776/78, 10.903/90, 11.419/93, 
12.339/97e 13.180/01. 
A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela legalidade do projeto de 
lei encontrando amparo legal na Lei 13.180 de 27/09/01 que permite alteração da 
denominação oficial nos casos de homonímia e similaridade ortográfica e fonética 
ou fator de outra natureza que gere ambigüidade de identificação. 
Esta Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente concorda com o 
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e manifesta-se favoravelmente à 
aprovação do Projeto de Lei nº 342/04, visto que, a análise de sua localização não 
indica a existência de lotes limítrofes á praça e portanto, não implicará na 
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necessidade de alteração da documentação cartorial, fiscal e contábil de 
propriedades e atividades não residenciais. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 30/03/05. 
CHICO MACENA – Presidente – Contrário 
JORGE BORGES – Relator 
DR. FARHAT – Abstenção 
RICARDO MONTORO– Contrário 
MARCOS ZERBINI – Contrário 
ZELÃO – Contrário 
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