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PROJETO DE LEI 01-00242/2014 do Vereador José Américo (PT)  
“Dispõe sobre a denominação de ruas localizadas no Bairro do Itaim Paulista.  
Art. 1º - Dispõem sobre a denominação de ruas localizadas na gleba com ponto 
inicial na confluência das Ruas Manuel Rodrigues Santiago e Guilherme Manoel 
Pereira, no Bairro e distrito do Itaim Paulista, conforme croqui em anexo:  
1 - Partindo do ponto inicial em direção a Rua José Alves Coelho, travessa da Rua 
Manuel Rodrigues Santiago, encontra-se a primeira travessa à direita a ser 
denominada Rua Três Pinheiros, assinalada no croqui como numero 1.  
2 - Partindo do ponto de encontro das ruas Manuel Rodrigues Santiago e Três 
Pinheiros (a ser denominada) assinalados como número 1 no croqui anexo; 
encontrando ao lado direito a rua a ser denominada José Ascêncio Dias, assinalada 
como número 2 no croqui, Rua José Luiz De Freitas, assinalada como número 3 no 
croqui, Rua Califórnia, assinalada como número 4 no croqui, Rua Monte Cristo 
assinalada como número 5 no croqui, Rua Da Paz, assinalada como número 6 no 
croqui, Rua Vitória, assinalada como número 7 no croqui.  
3 - Partindo do ponto de encontro das ruas Manuel Rodrigues Santiago e Três 
Pinheiros (a ser denominada) assinalados como número 1 no croqui anexo, 
encontrando no lado esquerdo a rua a ser denominada Rua da Torre, assinalada 
como número 8 no croqui, Rua Geraldo Perdigão, assinalada como número 9 no 
croqui, Rua Dos Pássaros, assinalada como número 10 no croqui, Rua Das Crianças 
Felize, assinalada como número 11 no croqui, Rua Jerusalém assinalada como 
número 12 no croqui e Travessa Humberto Quintilho assinalada como número 12 
no croqui.  
Art. 2º - Os custos de implantação ficam a cargo do orçamento do Município de São 
Paulo.  
Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação.  
Sala das Sessões, em: Às Comissões competentes.”  
 


