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PARECER N° 422/2009 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 113/2008. 
De autoria do n. Vereador Goulart, o presente projeto de lei visa alterar para Praça 
João Azevedo, a denominação da Praça Domingos Borges localizada no Jardim Suzana, 
Capela do Socorro, zona sul de São Paulo.   
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa enviou pedido de 
informações ao Executivo que, a partir das primeiras indicações de localização, 
concluiu que a proposta não teria condições de prosperar, pois o logradouro já havia 
sido denominado oficialmente. Porém, a partir das novas informações prestadas pelo 
autor da matéria, a douta Comissão de Justiça entendeu se tratar de homonímia e, 
portanto, passível de alteração de acordo com a legislação vigente. Neste sentido, 
exarou parecer pela legalidade oferecendo substitutivo a fim de fazer constar as novas 
referências de localização que justificava a homonímia (fls.27/28). 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, com base nas 
informações complementares de CASE/SEHAB afirmando ser um caso de denominação 
e não de alteração de nome, já que o espaço é apenas conhecido como Praça 
Domingos Borges mas sem denominação oficial, manifestou-se favoravelmente ao 
prosseguimento da proposta e apresentou SUBSTITUTIVO corrigindo o equívoco da 
proposta original (folhas 43/44). 
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes entende que a proposta é meritória, 
atinge o interesse público e deve prosperar, pelos motivos expostos a seguir: 
No mérito, constata-se primeiramente que a proposta está devidamente instruída com 
cópia do atestado de óbito do homenageado e abaixo-assinado que manifesta a 
vontade da comunidade local. Ademais, a matéria não fere os dispositivos da Lei 
14.454/2007, pois de acordo com o constatado pelos órgãos do Executivo se trata de 
denominação de logradouro e não de alteração. Quanto ao nome proposto, esta 
Comissão considera justa a homenagem por se tratar de pessoa reconhecida por sua 
dedicação aos trabalhos comunitários e de organização coletiva em busca de melhorias 
para o bairro. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes,  em 03/06/2009. 
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