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PARECER N° 1053/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 002/2012. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre vereador Chico Macena, “denomina 
Praça Dos Estudantes do Encosta Norte o logradouro inominado, localizado entre as ruas 
Carlos Aguiar, Renata Agondi e Padre Virgilio Campelo no Distrito do Itaim Paulista”. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer pela 
legalidade nos termos de substitutivo, objetivando adequar o projeto à melhor técnica de 
elaboração legislativa. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifestou-se 
favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

De acordo com a justificativa do autor, a intenção fundamental deste projeto é o 
reconhecimento do trabalho dos estudantes das várias escolas do Encosta Norte que se 
sensibilizaram e apoiaram de imediato a ação das mulheres moradoras do entorno da referida 
área. As mulheres, incomodadas com a situação que estava ocorrendo na área, propuseram 
para a comunidade limpar a área e fazer plantação de árvores no local, porém, sem 
conseguirem apoio, certo dia iniciaram o trabalho de cortar com enxadas e pás o morro de lixo 
que estava se formando. Os estudantes que estavam indo ou saindo das escolas, ao ver 
aquele grupo de mulheres foram se juntando e, em pouco tempo se podia ver várias mãos 
trabalhando, e que em pouco tempo limparam a área e daquele dia em diante, não se viu mais 
nenhum lixo, possibilitando o crescimento das árvores e um ambiente melhor. 

Pelo exposto, esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar e, portanto, manifesta parecer 
favorável nos termos do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 15/06/2016. 

Ver. Reis (PT) – Presidente 

Ver. Claudinho de Souza (PSDB) 

Ver. Eliseu Gabriel (PSB) 

Ver. Paulo Fiorilo (PT) - Relator 

Ver. Toninho Vespoli (PSOL) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 17/06/2016, p. 70 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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