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PARECER CONJUNTO N° 791/2010 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº  757/09.  
O Projeto de Lei, de autoria do Nobre Vereador Francisco Chagas, denomina Praça 
Sete Jovens o espaço livre público inominado, situado no Distrito da Brasilândia, na 
Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, porém apresentou substitutivo para incorporar dados técnicos do 
Executivo.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em sua análise 
emitiu parecer favorável, na forma do substitutivo apresentado pela CCJLP.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
entende que a propositura é meritória e deve prosperar em consideração ao 
atendimento do interesse público da comunidade em questão (Jd. Tereza) 
demonstrado no esforço deliberado e contínuo para a construção e manutenção 
daquele espaço de esporte e lazer como uma resposta à violência urbana e à 
violência contra comunidades pobres, neste caso, simbolizados na chacina ocorrida 
em 1/02/2007, vitimando 7 jovens sem antecedentes criminais, baleados no peito e 
na cabeça, dos quais 6 vieram a óbito.  A homenagem em tela intenta manter a 
memória dos sete jovens atacados covarde e injustificadamente com o objetivo de 
serem eliminados – mais uma expressão de ódio do que outro fenômeno – a partir 
da denominação de um espaço de convívio e alegria do Jd. Tereza.  
Portanto, favorável é o parecer, nos termos do substitutivo da CCJLP.  
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como atende aos referendos legais 
de conduta fiscal.  
Em face do exposto, favorável é o parecer, nos termos do substitutivo da CCJLP.  
Sala das Comissões Reunidas, 30/06/10.  
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