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PARECER N° 1360/2013 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 396/2012.  
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Ítalo Cardoso, que 
denomina Praça Helia Maria de Souza Gomes, o logradouro público inominado 
localizado na altura do número 354 da Rua Dionísio Bellante, bairro Jardim Santa 
Fé, São Paulo.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade por meio de substitutivo.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável ao substitutivo da CCJLP.  
A praça, logradouro delimitado por vias de circulação e/ou pelo alinhamento de 
imóveis, criado com o intuito de propiciar, em região urbana, espaços abertos e 
destinados ao lazer e à recreação, quando inominado, deve ser identificado de 
forma a possibilitar sua localização inequívoca na malha viária da cidade.  
O substitutivo apresentado pela CCJLP contempla as informações que são 
necessárias para a exata identificação do logradouro, como a denominação ou 
designação sugerida e os dados técnicos necessários à sua perfeita individualização 
e localização.  
A legislação de denominações exige que a escolha de nome para logradouros 
públicos somente possa recair em pessoa que tenha prestado serviços relevantes 
em algum campo de atividade ou conhecimento humano, sendo elencados suas 
obras e ações meritórias relevantes.  
No caso em análise, esses requisitos de mérito são plenamente atendidos, uma vez 
que a homenageada foi uma líder comunitária atuante, contribuindo ativamente 
para o desenvolvimento e a preservação de áreas públicas na sua região.  
Além disso, a propositura em questão obteve posições favoráveis da Secretaria 
Municipal de Finanças – Cadastro de Logradouros e da Secretaria Municipal de 
Cultura – Arquivo Histórico de São Paulo, o que demonstra não haver óbices 
técnicos ao prosseguimento do projeto.  
Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, 
portanto, FAVORÁVEL o nosso parecer ao SUBSTITUTIVO da CCJLP.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 14/08/2013.  
Reis - (PT) – Presidente  
Ota - (PSB) - Relator  
Edir Sales - (PSD)  
Floriano Pesaro - (PSDB)  
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Toninho Vespoli - (PSOL)  
 


