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PARECER Nº 1912/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 291/13.  
De autoria do nobre Vereador Abou Anni, o presente projeto de lei denomina Rua 
Floripes Coelho de Souza, o logradouro público inominado e sem saída, com início 
na Avenida João Barreto de Menezes, e, próximo a Rua Joaquim Morais e Rua das 
Cavas, no bairro Vila Santa Catarina, Distrito do Jabaquara, e dá outras 
providências.  
O autor defende sua iniciativa como forma de reconhecimento póstumo à memória 
da homenageada, pelos relevantes serviços prestados por ela a sua comunidade.  
Além da justificativa, acompanha a proposta: breve biografia da homenageada, 
cópia da certidão de óbito, mapa e foto do local a ser denominado.  
Amparada nos arts.13, I e XXI, e 70, XI e parágrafo único, da Lei Orgânica do 
Município, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJLP) 
manifestou-se pela Legalidade deste projeto de lei. Apresentou, contudo, 
Substitutivo para adequar a proposta às informações fornecidas pelo Executivo.  
Quanto ao mérito, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
considerando os aspectos que lhe compete analisar, posiciona-se Favoravelmente à 
aprovação do projeto, na forma de Substitutivo ao Substitutivo aprovado pela 
CCJLP, a fim de adequar o texto do projeto as definições de tipologia estabelecidas 
na legislação municipal, ou seja, o logradouro público é travessa pois há acesso de 
lotes para a citado logradouro e possui largura entre 3,61 e 7,19 m.  
SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA 
E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 291/13.  
Denomina Travessa Floripes Coelho de Souza, o logradouro público inominado que 
começa na Avenida João Barreto de Menezes, altura do nº 906, e termina 
aproximadamente a 50 (cinquenta) metros além do início, (setor 89 – Quadra 158), 
situada no Distrito do Jabaquara, Subprefeitura do Jabaquara, e dá outras 
providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica denominada Travessa Floripes Coelho de Souza, o logradouro público 
inominado que começa na Avenida João Barreto de Menezes, altura do nº 906, e 
termina aproximadamente a 50 (cinquenta) metros além do início, (setor 89 – 
Quadra 158), situada no Distrito do Jabaquara, Subprefeitura do Jabaquara.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.”  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
25/09/2013.  
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