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PARECER Nº 406/2014 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0514/12. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa 
alterar a denominação do Elevado Presidente Costa e Silva para Elevado Presidente 
João Goulart.  
Sob os aspectos estritamente jurídicos, em que pese a justa homenagem, a 
propositura não reúne condições para prosseguir em tramitação.  
Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre o projeto de lei, solicitou o envio, ao 
Executivo, de um ofício (fls. 36/37) contendo pedido de informações sobre o 
logradouro, cujas respostas encontram-se juntadas às fls. 38/40 dos autos, 
concluindo pela inviabilidade da propositura, tendo-se em vista que o nome 
proposto já foi atribuído a outro logradouro por meio do Decreto nº 26.154, de 14 
de junho de 1986, além do fato de que a denominação atual é oficial e está 
incorporada à malha viária da cidade há 44 anos (fls. 40).  
Assim, apesar de, em tese, a alteração pretendida pela propositura encontrar-se 
entre as hipóteses permissivas constantes da Lei nº 14.454/07, sua aprovação 
acarretaria homonímia, restando, portanto, inviável.  
Pelo exposto, somos pela ILEGALIDADE, sem prejuízo do prosseguimento deste 
projeto na hipótese de recurso provido pelo Plenário desta Casa, nos termos do art. 
79 do Regimento Interno.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
14.05.2014.  
Goulart – PSD – Presidente - contrário  
Juliana Cardoso – PT - Relatora – contrário  
Andrea Matarazzo – PSDB – contrário  
Arselino Tatto – PT - contrário  
Conte Lopes – PTB  
Eduardo Tuma – PSDB  
George Hato – PMDB  
Marcos Belizário - PV  
Sandra Tadeu – DEM  
  
VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0514/2012. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa 
alterar a denominação do Elevado Presidente Costa e Silva para Elevado Presidente 
João Goulart.  
Sob o aspecto jurídico, o projeto reúne condições para ser aprovado, eis que 
apresentado no regular no exercício da competência legislativa desta Casa.  
Com efeito, a matéria em pauta retrata nítido interesse local, estando a 
competência do Município para editar leis a seu respeito prevista no art. 30, inciso 
I, da Constituição Federal.  
Do ponto de vista formal, o projeto encontra respaldo nos artigos 13, inciso XVII, e 
37, caput, da Lei Orgânica do Município, os quais dispõem, respectivamente, ser 
competência desta Casa alterar a denominação de próprios, vias e logradouros 
públicos; bem como que a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão 
permanente da Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos.  
Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XVI, da Lei Orgânica do 
Município.  
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE  
Todavia, a fim de adequar o presente projeto de lei à melhor técnica de elaboração 
legislativa, sugerimos o seguinte substitutivo:  
SUBSTITUTIVO Nº       AO PROJETO DE LEI Nº 0514/12.  



Altera a denominação da Via Elevada Presidente Costa e Silva para Via Elevada 
Presidente João Goulart, e dá outras providências.  
  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica alterada a denominação da Via Elevada Presidente Arthur da Costa e 
Silva para Via Elevada Presidente João Goulart.  
Art. 2º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessárias.  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 
14.05.2014.  
Goulart – PSD – Presidente  
Juliana Cardoso – PT - Relatora  
Andrea Matarazzo - PSDB  
Arselino Tatto – PT  
 


