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PARECER CONJUNTO Nº 918/2012 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 319/2011.  
O Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Milton Leite, visa denominar Praça 
José Vicente de Paula a praça inominada localizada na Rua Antonio Ramos Rosa e 
entre as Ruas José Joaquim Gonçalves e Raimunda Franklin de Melo.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade por meio de substitutivo.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em sua análise, 
manifestou-se favoravelmente ao projeto, apresentando outro substitutivo.  
No âmbito da Comissão de Educação, Cultura e Esportes entendemos que o projeto 
é meritório e deve prosperar, uma vez que a denominação de um logradouro 
público inominado irá promover a melhor organização urbana, além de prestar 
justa homenagem a um cidadão que muito contribuiu para a melhoria da região ao 
articular, junto às autoridades públicas, a implantação de várias benfeitorias, tais 
como rede de esgoto, asfalto, iluminação, transporte público, entre outros. O 
homenageado também atuou junto à comunidade religiosa do bairro, sendo 
conhecido como Líder Vicentino, organizando e executando campanhas sociais e 
filantrópicas que visaram o bem estar e a melhoria da qualidade de vida da 
população local.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer nos termos do substitutivo da Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
Quanto ao aspecto financeiro nada temos a opor, tendo em vista que a matéria não 
ofende os dispositivos da lei orçamentária, bem como está continente aos 
referendos legais de conduta fiscal.  
Favorável, portanto, é o nosso parecer nos termos do substitutivo da Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.  
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