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PARECER Nº 1198/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 116/12.  
De autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, o presente projeto de lei denomina 
Praça A. A. Bitancourt, o logradouro público localizado na confluência da Rua 
Corinto com a Rua Sousa Reis - Vila Indiana, Subprefeitura do Butantã.  
O autor defende sua iniciativa como forma de reconhecimento póstumo à memória 
do homenageado.  
Em atenção à consulta efetuada pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, o Executivo posicionou-se pela inviabilidade da propositura em virtude 
do logradouro em questão já se encontrar denominado pelo Decreto nº 40.620/0, 
como Praça Dr. Reynaldo Anauate.  
De fato, segundo o artigo 5º da Lei nº 14.454, de 27 de junho de 2007, que 
consolida a legislação municipal sobre a denominação e a alteração da 
denominação de vias, logradouros e próprios municipais, é vedada a alteração de 
denominação de vias e logradouros públicos, salvo nos casos da existência de 
denominações homônimas, ou que, não sendo homônimas apresentem similaridade 
ortográfica, fonética ou outro fator que gere ambiguidade de identificação ou ainda 
quando se tratar de denominação suscetível de expor ao ridículo moradores ou 
domiciliados no entorno. Como a denominação Dr. Reynaldo Anauate não se 
enquadra em nenhum destes casos, o logradouro não pode ter, de acordo com a 
legislação vigente, sua denominação alterada.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se pela 
Legalidade da propositura.  
Em que pese os objetivos meritórios da proposição, não há como desconsiderar o 
óbice apontado, motivo pelo qual a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e 
Meio Ambiente manifesta-se Contrariamente à Aprovação da propositura.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 26-06-
2013.  
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