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PARECER 1781/2003 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 310/03 
Tendo por autor o nobre Vereador Toninho Paiva, a propositura em análise visa a dar o 
nome de Praça Maria Stader dos Santos – LOLA, a espaço público inominado, 
delimitado pela Rua Bárbara Jurana, no bairro Fazenda Nossa Senhora do Carmo, 
Distrito do Parque do Carmo. 
Após receber as informações que solicitara ao Executivo, pôde a Comissão de 
Constituição e Justiça opinar pela legalidade da matéria, mas apresentando, no 
entanto, um substitutivo para atender às sugestões de CASE-4/SEHAB. Por sua vez, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente também se postou 
favoravelmente à medida, mas houve por bem apresentar outro substitutivo que, além 
de contemplar o que a Comissão de Constituição e Justiça modificara, também 
acrescentou o apelido da homenageada ao texto do projeto, o que já constava do texto 
original. 
Quanto a esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, ao opinarmos com 
referência ao mérito e ao interesse público que nos cabe analisar, entendemos que a 
propositura deva receber a nossa aprovação, principalmente por se tratar de prestar 
justa homenagem a uma pessoa muito querida do bairro, que ali residiu de 1956, 
quando aqui para São Paulo se mudou, até sua morte, em junho de 1989.  
Sua dedicação às obras sociais e filantrópicas da paróquia de Nossa Senhora do Divino 
Pranto e sua simpatia pessoal valeram-lhe o reconhecimento de seus amigos e 
vizinhos que hoje consideram extremamente justa a homenagem que o ilustre autor 
pretende lhe prestar. 
Pelo exposto, o nosso parecer é favorável, mas na conformidade do substitutivo 
mencionado da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio ambiente. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 04/12/2003. 
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