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PARECER Nº 1522/06 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 487/05. 
Trata-se de projeto de lei nº 487/05, que visa alterar a denominação de trecho da Rua 
Valter Gazarra, cadlog 73.629-5, entre as Ruas Nelo Bini e Antônio Alves Barril, no Jardim 
Anália Franco, Distrito de Vila Formosa, para “Rua Luís dos Santos Cabral”. 
O objetivo do PL, segundo seu autor, o Nobre Vereador Toninho Paiva, é evitar transtornos 
aos moradores dos Condomínios Residenciais Edifício Valadolid e Edifício Alvarracin, situados 
na Rua Valter Gazarra no trecho objeto da alteração. Ele argumenta que os proprietários 
daqueles imóveis tiveram suas escrituras registradas no 9º Cartório de Registro de Imóveis 
da Capital tendo como endereço a Rua Luís dos Santos Cabral, 650, embora esta 
denominação não fosse, na ocasião, oficial.  
Em consulta formulada pela Comissão de Constituição e Justiça, o Executivo manifestou-se 
favorável ao PL, informando, por meio de CASE/SEHAB, que: 
1 - o logradouro é bem público, oficial e com o codlog 73.629-5; 
2 - Está correta sua classificação como “Rua”; 
3 - Foi denominado pela Lei nº 13.849/04, ocasião em que “já era conhecido como “Rua Luís 
dos Santos Cabral”, o que acabou por causar uma ambigüidade na identificação. 
4 - O nome proposto não pode ser considerado homonímia, vez que o trecho objeto da 
alteração é extensão da “Rua Luís dos Santos Cabral”. 
Com relação à sua descrição e localização no projeto, observou que deveria constar “entre 
as Ruas Nelo Bini e José Alexandre Almeida Luiz” (e não Antonio Alves Barril). 
A Comissão de Constituição e Justiça deu parecer pela legalidade, uma vez que a proposta 
ampara-se na LOM (art. 13, I e XVII) e na Lei nº 8766/78 (art. 1º, II), segundo a qual 
“ambigüidade” na identificação é fundamento legal para alteração de denominação.  
Aprovou, entretanto, redação Substitutiva para contemplar as observações feitas por aquele 
Poder relativas ao término do logradouro, além de adequar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa. 
Diante do exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente é 
favorável ao Projeto de Lei nº 487/05, nos termos do Substitutivo elaborado e aprovado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 25/10/06 
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