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PARECER N° 617/2006 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº  254/2005. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva que pretende 
denominar Praça Severina Cabral Carneiro, o espaço público sem denominação localizado na 
confluência das Ruas Frei Edgar Loers, França Meirelles e Senador Henrique Novaes no 
Distrito de Aricanduva.  
Consta da justificativa do autor que a homenageada nasceu em Recife, Pernambuco, e 
quando se mudou para São Paulo, estabeleceu-se no bairro de Aricanduva. Neste local, 
participou de várias atividades sociais, destacando-se pelas obras beneméritas que realizou 
em favor dos mais necessitados. Severina Cabral Carneiro faleceu em 30 de agosto de 2002. 
A Comissão de Constituição e Justiça solicitou informações de caráter técnico ao Poder 
Executivo Municipal que respondeu que o nome proposto reúne condições de ser oficializado, 
razão pela qual proferiu parecer de legalidade, oferecendo, todavia, substitutivo para 
adaptar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa (fls. 14/15). 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente concluiu que a proposta 
atende às normas urbanísticas e exarou parecer favorável. Entretanto, ofereceu substitutivo 
ao substitutivo da Douta Comissão de Constituição e Justiça a fim de adequar a 
denominação da Rua Senador Henrique Novaes aos registros oficiais (fls. 16/17). 
No âmbito de competência desta Comissão, entendemos que a propositura reveste-se de 
interesse público e merece prosperar eis que se trata de homenagear uma antiga moradora 
do bairro que era reconhecida na comunidade onde vivia. Dedicou-se ao trabalho social, 
sendo justa a homenagem ora proposta.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 09/05/06 
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