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RETIFICAÇÃO: Na publicação havida no Diário Oficial da Cidade de São Paulo, 
de 14/11/13, página 245, Coluna 2ª  
Leia-se como segue e não como constou:  
 
  
PARECER Nº 2521/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 219/13.  
De autoria do nobre Vereador Nabil Bonduki, o presente projeto de lei altera a Lei nº 
14.454, de 27 de junho de 2007, e dá outras providências.  
A propositura tem como objetivo precípuo permitir que a alteração de denominação de 
vias e logradouros públicos que homenageiem agentes públicos que tenham 
contribuído para a instalação e manutenção da ditadura imposta pelos militares no 
período de 1964 a 1985, visto que vários agentes deste período foram homenageados 
com seu nome em vias e logradouros, o que constituí um legado incompatível com os 
preceitos de um Estado democrático.  
Outro ponto a ser destacado na propositura, é a inclusão de dispositivo que considera 
como alteração de denominação as complementações e inserções de novos nomes em 
vias e logradouros já denominados. Sendo que qualquer medida neste sentido deve ser 
enquadrada nas exceções previstas pela legislação vigente, ou seja, nos casos da 
existência de denominações homônimas, ou que, não sendo homônimas apresentem 
similaridade ortográfica, fonética ou outro fator que gere ambiguidade de identificação 
ou ainda quando se tratar de denominação suscetível de expor ao ridículo moradores 
ou domiciliados no entorno.  
Em sua justificativa, o autor discorre sobre as medidas tomadas por diversos países 
como mecanismo de reparação simbólica aos períodos autoritários por qual passaram, 
dentre estas medidas a alteração de nomes de equipamentos, bens e espaços públicos. 
Discorre, também, sobre medidas semelhantes discutidas em alguns municípios 
brasileiros. Encerra enfatizando a necessidade de construir uma cidade que não 
homenageia nem tolera violências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade da proposta, por meio do Parecer 762/13, de 15/05/13.  
Considerando a proposição adequada às normas urbanísticas, a Comissão de Política 
Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se Favoravelmente a sua aprovação.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 13/11/2013.  
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