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PARECER N° 1405/2014 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 219/2013. 

Trata-se de Projeto de Lei, de autoria dos nobres Vereadores Nabil Bonduki e Toninho 
Vespoli, o qual altera a Lei nº 14.454, de 27 de junho de 2007, e dá outras providências. (inclui 
nova possibilidade de alteração de vias e logradouros públicos entre os já elencados na Lei de 
Denominações). A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade. A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável. A propositura objetiva impedir que indivíduos que tenham contribuído com o regime 
militar, no período de 1964 a 1985, sejam homenageados com a atribuição de seus nomes a 
vias ou logradouros públicos, bem como permitir que a alteração de denominação de vias e 
logradouros públicos que homenageiem agentes públicos que tenham contribuído para a 
instalação e manutenção da ditadura imposta pelos militares, o que constituí um legado 
incompatível com os preceitos de um Estado democrático. Desta forma o projeto em questão 
se constitui como um mecanismo de reparação simbólica aos períodos autoritários, 
contribuindo para construir uma cidade que não homenageia nem tolera violências. Tendo em 
vista o acima exposto, no âmbito desta Comissão, quanto ao mérito que se deve analisar, 
entende-se que a propositura é meritória e deve prosperar. Portanto, favorável é o nosso 
parecer. Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 29/10/2014. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 30/10/2014, p. 256 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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