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PARECER Nº 1059/2008 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 713/07. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 713/07, de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, 
que “denomina Praça José Valente, o espaço livre sem denominação, situado entre as 
Ruas Tiburcio de Souza - cód. log. 18940-5 Maria Célia Correa e Luiza Augusta 
Garlippe – cód. log. 46162-8, no Bairro Itaim Paulista, e dá outras providências”. 
Em sua justificativa, o autor esclarece que a propositura é uma singela homenagem a 
um “grande ser humano, que muito fez para a cidade de São Paulo”. Além da Certidão 
de Óbito, anexou pequena Biografia do mesmo, Croquis de Localização, cópia da 
quadra 145 do Setor Fiscal 192, e do Mapa com a localização do logradouro a ser 
denominado. 
O Executivo, respondendo a quesitos formulados pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa, realizou intensa investigação acerca da reserva da 
área dominial objeto do PL ao uso institucional. Concluindo “que a natureza 
institucional da área pública não se traduz em obstáculo a implantação de uma praça” 
(bem de uso comum do povo), informou que o imóvel é bem público, oficial, não 
possui número de codlog e sua classificação esta correta. A denominação proposta não 
constitui homonímia até esta data. 
Para aperfeiçoamento da descrição e localização do logradouro constante no texto 
original, aquele Poder sugeriu acrescentar o Setor Fiscal 192 e a Quadra 145, o Distrito 
do Itaim Paulista e a Subprefeitura do Itaim Paulista, o que foi acatado pela CCJLP em 
Substitutivo que aprovou, manifestando-se pela legalidade do PL. 
Diante do exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
manifesta-se favorável à aprovação do Projeto de Lei nº 713/07, na forma do 
Substitutivo aprovado pela douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 10/09/2008. 
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