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PARECER Nº 1450/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0572/17. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, que visa alterar 
a denominação do Parque Municipal Vila dos Remédios para Parque Municipal Vila dos 
Remédios  Professor Eduardo de Oliveira. 

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

Dispõe o art. 13, XXI, da Lei Orgânica do Município, que o Legislativo Municipal pode 
denominar vias e logradouros públicos, obedecidas as normas urbanísticas aplicáveis, sendo 
referida competência concorrente com o Prefeito, nos termos do art. 70, XI, parágrafo único, da 
Carta Paulistana. 

Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre o projeto de lei, solicitou o envio, ao 
Executivo, de um ofício (fls. 12/16) contendo um pedido de informações sobre o logradouro. 
Em sua resposta o Executivo esclareceu que o Conselho Gestor do Parque Vila dos Remédios 
manifestou-se desfavoravelmente à alteração da denominação. (fls. 17 a 21). 

Ressalte-se que, tratando-se de próprio municipal, não existem as mesmas restrições 
para alteração de nome de logradouro público constantes do art. 5º da Lei nº 14.454, de 27 de 
junho de 2007, mas tão somente a restrição constante do art. 9º, que veda a alteração da 
denominação de próprios cuja designação já se consagrou tradicionalmente ou se incorporou 
na cultura da cidade, assim considerada aquela relacionada a datas e fatos históricos, bem 
como à localização ou referência geográfica, condição essa atendida pela propositura que 
mantém a nomenclatura atual apenas acrescendo Professor Eduardo de Oliveira ao nome. 

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. 

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, na forma do Substitutivo abaixo, o qual visa 
adequar o texto às regras de técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 
de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das 
leis: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0572/17. 

Altera a denominação do Parque Municipal Vila dos Remédios para Parque Municipal 
Vila dos Remédios  Professor Eduardo de Oliveira. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1° Fica alterada a denominação do Parque Municipal Vila dos Remédios, 
localizado no na Rua Carlos Alberto Vanzolini, nº 413, Distrito de Jaraguá, Lapa, para Parque 
Municipal Vila dos Remédios  Professor Eduardo de Oliveira. 
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Art. 2° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 105 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


