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PARECER Nº 1466/2008 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0113/08. 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do nobre Vereador Antonio Goulart, que dispõe 
sobre a alteração da denominação da “Praça Domingos Borges” para “Praça João 
Azevedo” localizada entre as Avenidas Inácio Cunha Leme e Francisco de Carvalho e a 
Rua José Joaquim César, no Jardim Suzana, Subdistrito de Capela do Socorro, zona sul 
de São Paulo. 

A alteração pretendida tem por fundamento a existência de 
homonímia entre o logradouro apontado e outro, homônimo, existente em Cidade 
Dutra, Interlagos, na confluência das Ruas Nicolau Magnoli, Ulisses e Dr. Geraldo Silva 
Ferreira.  O projeto reúne condições de prosseguir em sua tramitação, como será 
demonstrado. 

Esta Comissão, a fim de se manifestar sobre o projeto de lei em referência, solicitou o 
envio de ofício ao Executivo contendo pedido de informações sobre o logradouro, e, de 
acordo com a resposta recebida (fls. 17/9), existe apenas um logradouro denominado 
“Praça Domingos Borges” através do Decreto nº 17.354/01, pois o logradouro que se 
pretende alterar descrito na propositura já foi denominado “Praça José Ferreira 
Rodrigues” através da Lei nº 13.390, de 11 de julho de 2002, sendo inexistente, pois, 
a alegada homonímia a justificar a almejada alteração. 

Ante a resposta do Executivo, o Nobre Edil juntou documentos (fls. 22/6) para 
esclarecer que a alteração pretendida possui amparo legal, considerando que existem 
duas praças distintas, a saber, uma objeto da Lei nº 13.390/02 que, equivocadamente 
o Executivo entendeu ser o alvo da propositura, outra denominada “Praça Domingos 
Borges” através do Decreto nº 17.354/01 que se intenta alterar, dada a presença de 
homonímia ante a existência de outro logradouro localizado em Cidade Dutra, 
Interlagos, na confluência das Ruas Nicolau Magnoli, Ulisses e Dr. Geraldo Silva 
Ferreira. 

Comprovada a existência de dois logradouros com a denominação “Praça Domingos 
Borges”, inclui-se a propositura dentro das hipóteses legais autorizativas da alteração 
de denominação de logradouros públicos, descrita na Lei nº 14.454, de 27 de junho de 
2007, a saber: 

“Art. 5º É vedada a alteração de denominação de vias e logradouros públicos, salvo 
nos seguintes casos: 

I - constituam denominações homônimas;” (grifamos) Ressalta-se, ainda, que a 
proposta está amparada nos artigos 13, incisos I e XVII; 37, caput, e 70, inciso XI, 
parágrafo único, da Lei Orgânica do Município, dependendo sua aprovação do voto da 
maioria absoluta dos membros da desta Câmara, nos termos do artigo 40, § 3º, inciso 
XVI, também da nossa Lei Maior Municipal. 

Ante o exposto, somos 
PELA LEGALIDADE. 
Todavia, faz-se necessária a apresentação de um Substitutivo para corrigir o equívoco 
da descrição do local verificado às fls.  1, em atendimento à solicitação do Nobre 
Vereador autor da propositura às fls. 22. 



SUBSTITUTIVO Nº AO PROJETO DE LEI Nº 0113/08.  Altera para “Praça João 
Azevedo”, a denominação da “Praça Domingos Borges”, localizada no Jardim Suzana, 
Capela do Socorro, Zona Sul de São Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Fica alterada para “Praça João Azevedo” a denominação da “Praça Domingos 
Borges”, delimitada pelas Avenidas Inácio Cunha Leme e Francisco de Carvalho e pela 
Rua José Joaquim César, no Jardim Suzana, Subdistrito de Capela do Socorro, Zona 
Sul de São Paulo. 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, 17/12/08 
João Antonio – PT – Presidente 
Carlos A. Bezerra Jr. – PSDB – Relator 
Ademir da Guia – PR 
Agnaldo Timóteo – PR 
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Celso Jatene - PTB 
Claudete Alves – PT 
Russomanno – PP 
 


