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PARECER Nº 0453/2004 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 133/03 
Visa o presente Projeto de Lei nº 133/03, de autoria do Nobre Vereador Antonio 
Goulart, dispor sobre alteração de denominação de logradouro público. 
O projeto altera a denominação da Avenida Robert Kennedy, Cadlog 02.483-0, situada 
entre a Avenida de Pinedo e o Canal do Rio Grande, no 32º Subdistrito - Capela do 
Socorro para Avenida Atlântica. 
Na justificativa que acompanha a propositura, o autor esclarece que se trata de 
reivindicação de parcela representativa da população do subdistrito de Capela do 
Socorro, tentando recuperar a antiga denominação de Avenida Atlântica. Durante 
décadas este nome foi usado pela população para identificar e fazer referência à 
avenida, que começa no Largo do Socorro e segue margeando a represa, terminando 
no Parque Atlântico. 
A Comissão de Constituição e Justiça, no parecer nº 903/2003, manifestou-se pela 
legalidade da propositura entendendo que, embora a propositura pareça colidir com a 
literalidade da lei em vigor, na realidade ela visa não uma mudança, mas a 
restauração de um nome que era real, mas não oficial, reafirma o valor das 
denominações permanentes e está de acordo com o interesse público, pois harmoniza 
o interesse governamental nas denominações mais estáveis com o interesse da 
população local que deseja o velho nome. 
Consultado, o Executivo informa que o nome que se quer utilizar, "Atlântica", já é 
nome oficial de outro logradouro denominado "Rua Atlântica", Cadlog 02.484-8 
oficializado pelos atos 1669/1921 e 1.087/1936 (prolongamento), sendo, portanto, 
homônimo. Os dois logradouros possuem moradores e domiciliados cuja tributação de 
imposto predial e correspondências diversas recaem sobre essas denominações já 
oficiais e ressalta que, a descrição constante do PL não corresponde à parte e sim à 
totalidade do logradouro. A alteração proposta, quer se tratando de toda ou de parte 
da via, não atende à lei vigente, sendo que neste último caso, surge o problema com a 
numeração dos imóveis que terá que ser alterada. 
A Rua Atlântica, Cadlog 02.484-8, situa-se no distrito do Jardim Paulista e a Avenida 
Robert Kennedy, logradouro que se quer alterar para Avenida Atlântica situa-se no 
subdistrito de Capela do Socorro. 
Por entender que "Atlântica" é uma denominação que foi utilizada desde os pioneiros 
que se instalaram na região, foi transmitida e permanece fazendo parte do cotidiano 
dos moradores, que a Prefeitura, inclusive, utilizou ao longo da avenida Robert 
Kennedy, quando de sua reurbanização, placas nas quais se podiam ler "Caminhos da 
Atlântica", que os logradouros situam-se em distritos distintos e distantes entre si e 
que suas tipologias são diferentes, tratando-se de uma "rua" e o outro, de uma 
"avenida", portanto, fato que impede a ocorrência de confusão, de identificação, esta 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se de modo 
favorável à propositura, porém apresenta substitutivo paraestabelecer os pontos de 
início e término do logradouro público que deverá sofrer alteração de denominação.  
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE AO PROJETO Nº 133/03. 
Dispõe sobre alteração de denominação de logradouro público (Avenida Robert 
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Kennedy para Avenida Atlântica).  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º - O logradouro público denominado Avenida Robert Kennedy, Cadlog 02.483-0, 
situado entre o Largo do Socorro e a Avenida Senador Teotônio Vilela, no 32º 
Subdistrito – Capela do Socorro, passa a denominar Avenida Atlântica. 
Art. 2º - As despesas com a execução da presente 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 Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em, 12/05/04. 
TONINHO PAIVA – Presidente 
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ERASMO DIAS 
J. F. ZELÃO 
NABIL BONDUKI 
RICARDO MONTORO 


