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PARECER N°413/2015 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 159/2014. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, denomina Praça 
Claudiana dos Santos, espaço público inominado, na cidade de São Paulo e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade com substitutivo, com o objetivo de ajustar a descrição do logradouro, nos termos 
propostos pelo Executivo às fls. 35 dos autos. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

A presente propositura visa denominar Praça Claudiana dos Santos o espaço livre 
delimitado pelas Ruas Jequirituba e Manuela Benitez Muriano, localizada no Distrito de Cidade 
Dutra, Subprefeitura Capela do Socorro. Segundo justificativa do autor, a proposta tem como 
objetivo homenagear Claudiana dos Santos, falecida aos 12 anos. Importante homenagem a 
quem prestou relevantes serviços à comunidade do entorno e para a cidade de São Paulo, 
como determina o Decreto 49.346/2008, que consolida a legislação municipal sobre a 
denominação e a alteração de denominações de vias, logradouros públicos e próprios 
municipais. 

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, sendo, portanto, 
favorável o nosso parecer nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 25.03.2015. 
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