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PARECER Nº 970/2005 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 247/05 
Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa 
alterar a denominação do Parque do Ibirapuera para Parque do Ibirapuera Papa 
João Paulo II.  
Essa Comissão, a fim de se manifestar sobre este projeto de lei, solicitou o envio, 
ao Executivo, de um ofício contendo um pedido de informações sobre o logradouro. 
O Executivo se manifestou contrário à alteração pretendida, no mérito, e alertou 
para o fato de que o Parque do Ibirapuera, inclusive sua denominação, são bens 
tombados, protegidos através das Resoluções nº 31/CONDEPHAAT de 07/05/1985, 
nº 1/CONPRESP de 25/01/1992, nº 6/CONPRESP de 20/12/1997 e nº 5/CONPRESP 
de 03/10/2003, razão pela qual para qualquer intervenção no Parque do Ibirapuera 
são necessárias consultas aos órgãos CONPRESP e CONDEPHAAT. 
Tal consulta não se faz necessária uma vez que a legislação vigente já não autoriza 
a alteração de denominação pretendida. 
Com efeito, não obstante plenamente justificada a homenagem que se quer 
prestar, a alteração da denominação de logradouros - categoria dentro da qual 
estão inseridos os parques - precisa encontrar fundamento numa das hipóteses 
permissivas enunciadas no art. 1º da Lei 8.776/78, alterada pelas Leis 11.419/93 e 
12.339/97, que dispõe: 
“É vedada a alteração de denominação de logradouros públicos do Município de São 
Paulo, salvo nos seguintes casos: 
I - constituam denominações homônimas; 
II - não sendo homônimas, apresentem similaridade ortográfica, fonética ou fator 
de outra natureza que gere ambigüidade de identificação; 
III - quando se tratar de denominação suscetível de expor ao ridículo moradores ou 
domiciliados no entorno." 
O presente projeto de lei não se enquadra em nenhuma das hipóteses em que o 
referido diploma legal permite a alteração de denominação de logradouros públicos, 
razão pela qual somos, 
PELA ILEGALIDADE 
Sala da Comissão de Constituição e Justiça, 06/09/05. 
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