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Na publicação do dia 05 de setembro próximo passado na pagina 80 coluna 3ª leia-se 
como segue e não como constou: 

PARECER Nº 1350/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

0314/17. 

De autoria da nobre Vereadora Edir Sales, o presente projeto de lei "dispõe sobre as 
placas de denominação de vias na cidade de São Paulo para que após a edição da lei seja 
instalada a placa, e dá outras providências" 

A proposta estabelece prazo de 90 (noventa) dias para instalação de placas de 
denominação de logradouros públicos, contados a partir da data de publicação da lei ou 
decreto que os denominou. 

Segundo autora a medida é necessária para dar eficácia a norma que denominou o 
logradouro, visto que, em alguns casos, a via, mesmo após ser denominada, nunca recebeu a 
identificação devida. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, na forma de um substitutivo, elaborado com intuito de oferecer uma 
melhor redação ao projeto de lei e para retirar do texto a obrigatoriedade do Executivo de afixar 
placas em todos os logradouros já denominados que não possuem placas. 

Nesse entendimento, considerando a inegável relevância social e urbanística contida 
na presente iniciativa, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
posiciona-se favoravelmente à aprovação da proposição, nos termos do substitutivo aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 29/08/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/09/2018, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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