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PARECER Nº 1230/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0862/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que visa a 
alterar a denominação do Centro Esportivo Tietê, situado na Avenida Santos Dumont, nº 843, 
Bom Retiro, Prefeitura Regional da Sé, para Centro Esportivo Tietê - Jornalista Hélio Ribeiro. 

A proposta tem o objetivo de prestar homenagem ao Jornalista Hélio Ribeiro, falecido 
em 6 de outubro de 2000, descrito pelo autor como "um dos maiores comunicadores do rádio 
brasileiro de todos os tempos". 

Sob o aspecto estritamente jurídico, o projeto pode seguir em tramitação, como 
veremos a seguir. 

Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto é de nítido interesse local, estando 
albergada pela competência legislativa prevista no art. 30, I, da Constituição Federal. 

O projeto está em sintonia com os ditames da Lei nº 14.454, de 27 de junho de 2007, 
que consolida a legislação municipal sobre denominação e alteração de denominação de vias, 
logradouros e próprios municipais. 

Foi enviado ao Poder Executivo um ofício requerendo informações a respeito do centro 
esportivo cuja denominação se pretende alterar, com a finalidade de subsidiar a elaboração do 
presente parecer. Em sua resposta, a Chefia da Casa Civil incluiu as informações prestadas 
pelas Secretarias Municipais de Esportes e Lazer e de Cultura, das quais consta, em síntese, 
que o Clube Esportivo Tietê é bem público e foi criado pelo Decreto nº 53.832, de 17 de abril de 
2013, ocupando área pública municipal anteriormente cedida ao Clube de Regatas Tietê, o que 
inspirou sua denominação, consoante o disposto no art. 9º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 14.454, de 27 
de junho de 2007. 

No tocante ao nome que se pretende inserir na denominação do próprio, a Secretaria 
Municipal de Esportes e Lazer manifestou-se pela impertinência, por se tratar de personalidade 
com destaque na área cultural, sendo mais adequada a indicação de pessoa com destaque na 
área esportiva. Entretanto, a análise quanto ao nome sugerido pelo autor do projeto deve ser 
realizada pela Comissão de mérito, sendo suficiente, para o exame da presente Comissão, a 
informação de que inexiste homonímia. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XVI, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 15/08/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB - Relator 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/08/2018, p. 62 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


