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PARECER Nº 1941/2019 A COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

267/2019. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 267/2019, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, 

que “Denomina Avenida “Sport Club Corinthians Paulista” o logradouro inominado, delimitado 
pelo término da rua Dr. Luiz Ayres e inicio da Avenida Pinheiro Borges, distrito de Itaquera, 
Subprefeitura de Itaquera, e da outras providências’.  

A medida visa denominar o logradouro conhecido por Rua Existente, que tem seu início 
na Rua Dr. Luiz Ayres, na divisa dos setores 113 e 143, entre a linha do METRÔ e a Praça 
Emílio de Freitas, e o término na confluência do prolongamento da Rua Tomazzo Ferrara com 
o prolongamento da Rua Castelo do Piauí, na divisa dos setores 143 e 114, localizado no setor 
143, quadra 72 e no setor 114, quadras 385 e 386, situado parte no Distrito de Artur Alvim e 
parte no Distrito de Itaquera, Subprefeituras da Penha e de Itaquera. 

Segundo o autor o Sport Club Corinthians Paulista “é uma referência: como time de 
futebol, como segmento social, pois congrega a maior torcida organizada do país, como polo 
de desenvolvimento econômico eis que a construção da Arena Corinthians permitiu 
investimentos na região leste da Cidade capazes de modificar o cenário da região em termos 
de emprego, renda, transporte e lazer e sua torcida, uma referencia como time de futebol, 
como segmento social, como polo de desenvolvimento econômico na região onde se encontra 
a Arena Corinthians”, além de afirmar que a medida “eliminará equívocos de percurso tomando 
mais fácil o trajeto de torcedores, turistas e dos paulistanos”. 

 A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, através do parecer 1564/2019, aprovando, contudo, um substitutivo, 
o qual visa unicamente ajustar a descrição do logradouro, nos termos propostos pelo 
Executivo.  

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente considera o projeto 
adequado às normas urbanísticas, razão pela qual se manifesta favoravelmente a sua 
aprovação, nos termos do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa.   

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 16/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/10/2019, p. 135 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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