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PARECER N° 705/2006 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº  177/2005 
De autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva, o projeto em questão pretende denominar 
Praça Mary Margaret Anderson, o espaço livre público sem denominação, situado no Distrito 
da Mooca.  
Consta da justificativa do autor que a homenageada foi uma das idealizadoras do Movimento 
Voto Consciente em 1987. Nascida em 12 de agosto de 1929, Mary foi uma ativista do 
movimento pela cidadania e participou de várias ONGs como Woman’s Club, União Cívica 
Feminina, Companheiro das Américas, Movimento Defenda São Paulo, Rede Interamericana 
pela Democracia e Conselho de Cidadãos pela Ética na Câmara Municipal. Mary Margaret 
faleceu em 21 de setembro de 2001, vítima de um acidente de carro. 
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 pela legalidade, oferecendo, todavia, substitutivo para 
adaptar o projeto aos dados técnicos fornecidos pelo Executivo (fls. 28/29). 
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 com vistas a acolher as 
sugestões do Poder Executivo que identificam melhor a localização do logradouro que se 
pretende denominar (fls. 30/31). 
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência entende que a 
matéria é meritória e tem interesse público, pois visa homenagear uma incansável 
batalhadora dos direitos do cidadão. Foi fundadora do Movimento Voto Consciente que 
exerce importante trabalho fiscalizador junto ao legislativo paulistano, alcançando o papel de 
referência crítica para vários veículos da mídia. 
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, 16/05/06 
Claudinho de Souza – Presidente 
Senival Moura – Relator 
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