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PARECER Nº 147/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0593/08. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, que visa 
alterar a denominação da atual “Praça Doutor Afrodísio Vidigal” para “Praça Ateneu 
Brasil”, situada na confluência da Rua Vergueiro com a Rua Bernardino de Campos, 
Distrito de Vila Mariana. 
Segundo a justificativa de fls. 2, a alteração pretendida fundamenta-se no art. 15, 
inciso I, do Decreto nº 49.346, de 27 de março de 2008, cujo teor autoriza a alteração 
de denominação quando se tratar de homonímia. 
O projeto não pode prosperar, como veremos a seguir. 
Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre o projeto de lei, solicitou o envio ao 
Executivo de ofício contendo pedido de informações sobre a área em questão, cuja 
resposta de fls. 14/19 alerta que a denominação “Doutor Afrodísio Vidigal” constitui 
homonímia, considerando que já foi utilizada pelo logradouro em questão através da 
Lei nº 5.599, de 20 de junho de 1959 e em outro logradouro através do Decreto nº 
5.429, de 1962, CODLOG 00299-2. 
Contudo, a despeito da constatação de denominação homônima, a alteração 
pretendida não pode ser levada a efeito, porquanto esbarra no § 3º do citado art. 5º, 
cujo teor exige para a nova denominação de logradouros atingidos pela questão de 
homonímia deverão ser consultados os moradores ou domiciliados dos mesmos, 
devidamente identificados, os quais opinarão quanto ao novo nome, o que não se 
verificou. 
Ante o exposto, somos 
PELA ILEGALIDADE. 
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, 22/4/09 
Ítalo Cardoso – PT – Presidente 
João Antonio – PT - Relator 
Abou Anni – PV 
Agnaldo Timóteo – PR  
Celso Jatene – PTB  
Gabriel Chalita – PSDB 
Gilberto Natalini – PSDB  
Kamia – DEM 
 


