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PARECER Nº 871/2009 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 119/09. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 119/09 de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, que 
visa denominar Avenida Valdemar Taveira dos Santos o espaço livre sem denominação 
localizado, a Avenida 3 (três), entre a Rua Antonio Maria Escudeiro Rivas e Rua 
Desembargador Frederico Roberto de Azevedo Marques, na Cidade Kemel, 
Subprefeitura Itaim Paulista, e dá outras providências. 
Além da Justificativa, na qual o autor do projeto apresenta uma breve biografia do 
homenageado, são anexadas a Certidão de Óbito e um Mapa com a localização do 
logradouro a ser denominado.  
Por solicitação da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, o 
Executivo prestou informações a respeito deste logradouro, apenas para o trecho 
pertencente a este município, uma vez que o mesmo situa-se na divisa entre os 
municípios de São Paulo e Ferraz de Vasconcelos. Informou que o logradouro referido é 
bem público, é oficial, o número de codlog é 42.858-2 e que, até a data das 
informações prestadas, a denominação proposta não constitui homonímia. Considerou, 
entretanto, sua descrição incorreta, pois se o projeto pretende denominar uma 
avenida, não pode constar a denominação de espaço livre e, além disso, a largura 
corresponde à rua e não avenida. 
A Douta Comissão manifestou-se, então, pela legalidade do Projeto, apresentando, 
entretanto um Substitutivo para adequar o projeto à descrição sugerida pelo 
Executivo:  “Denomina RUA VALDEMAR TAVEIRA DOS SANTOS, o logradouro sem 
denominação, delimitado pelas Ruas Antonio Maria Escudeiro Rivas e Desembargador 
Frederico Roberto de Azevedo Marques, no Bairro de Cidade Kemel, Subprefeitura do 
Itaim Paulista, e dá outras providências.” 
Considerando que não há impedimento técnico à aprovação da propositura, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente ao Projeto de Lei nº 119/09, na forma do Substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 09/09/09 
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