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PARECER N° 783/2006 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº  206/2005. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador Toninho Paiva que visa 
denominar Praça Doutor Danilo Stefanelli, o espaço livre sem denominação, na 
confluência das Ruas Dr. Guilherme Ellis e Jaibarás, no Distrito da Mooca. 
Consta da biografia que o homenageado era médico formado pela Escola Paulista 
de Medicina e exercia sua profissão em consultório situado no Belém, onde 
atendia a população. Recebeu inúmeras homenagens dentre as quais se destacam o 
Certificado de Solidariedade Humana – Colsan Soc. Beneficente de Coleta de 
Sangue e a Medalha Jubileo de Prata de Cruz Azul quando atuou como membro 
eleito da Diretoria do Hospital Cruz Azul do Estado de São Paulo. Dr. 
Stefanelli faleceu em 19 de maio de 2004.  
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 ajustando o projeto às adequações informadas 
pelos órgãos técnicos da PMSP. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente concluiu que a 
proposta atende às normas urbanísticas e que não há impedimento técnico 
emitindo, assim, parecer favorável, nos termos do substitutivo da d. Comissão 
de Justiça.  
No âmbito de competência desta Comissão, entendemos que a proposta reveste-se 
de interesse público, pois o homenageado contribuiu com a municipalidade 
através dos reconhecidos serviços prestados na área da medicina e também do 
conhecimento, vez que publicou trabalhos e proferiu palestras sobre temas 
relevantes como saúde e sexualidade. 
Em face do exposto, favorável é o parecer nos termos do substitutivo 
apresentado pela Comissão de Constituição de Justiça. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes,em 06/06/06 
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