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PARECER Nº 1035/2010 CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 171/10.  
Trata-se do Projeto de Lei nº 171/10 de autoria do nobre Vereador Adolfo Quintas, 
que visa denominar Praça Maria do Socorro Barros o espaço livre sem denominação 
localizado entre as Ruas Barão de Alagoas e Itajuibe, Itaim Paulista, Subprefeitura 
Itaim Paulista.  
No embasamento da proposição, o autor apresenta uma breve biografia da 
homenageada, acompanhada de fotocópias da Certidão de Óbito e mapa com a 
indicação do logradouro a ser denominado.  
Em atenção à consulta efetuada pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa, o Executivo informou que o logradouro citado é bem público oficial, 
não possui número de codlog, que ainda não está denominado e que, até a data 
das informações prestadas, a denominação proposta não constitui homonímia. 
Considerou, entretanto, que a sua descrição está incorreta, acrescentando ao texto 
setor 134 – quadra 205. Concluiu esclarecendo que a caracterização quanto ao tipo 
(Praça) está correta.  
Com fulcro nos arts.13, I e XXI, e 70, XI e parágrafo único, da Lei Orgânica do 
Município, a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
manifestou-se  pela legalidade do Projeto de Lei, apresentando, entretanto, um 
Substitutivo no qual acolhe a descrição proposta pela Secretaria Municipal de 
Habitação.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, tendo em vista a atuação da 
homenageada em prol dos moradores do bairro, manifesta-se favoravelmente à 
aprovação do presente Projeto de Lei, conforme o Substitutivo sugerido pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
nada a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
Posiciona-se, portanto, com parecer favorável à propositura, na forma do 
Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala das Comissões Reunidas, em 01/09/2010  
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