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PARECER N° 262/2011 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 246/2010.  
De autoria do n. Vereador Eliseu Gabriel, a presente propositura denomina Praça 
Antonio Rezk, a área pública inominada existente defronte a Rua Rifaina, Vila Anglo 
Brasileira, no Distrito de Perdizes, pertencente à Subprefeitura da Lapa.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, na forma de substitutivo apresentado, a fim de acolher os dados 
técnicos oferecidos pelo Executivo.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente entendeu que, 
quanto ao aspecto técnico urbanístico, não há óbices ao prosseguimento do projeto, 
emitindo, assim parecer favorável, nos termos do substitutivo da CCJLP.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, 
constata que a proposta está devidamente instruída, inclusive com extenso estudo 
por parte do Executivo. Desse modo, entende que a propositura é meritória e deve 
prosperar considerando que o homenageado destacou-se através do exercício da 
atividade política, alcançando grande reconhecimento e respeito de seus pares na 
carreira e na sociedade paulistana.  
Em face do exposto, favorável é o parecer, nos termos do substitutivo que 
aduzimos abaixo, apresentado com o intuito de realizar pequeno ajuste na 
designação do homenageado.  
  
SUBSTITUTIVO Nº                                     DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA E ESPORTES  AO PROJETO DE LEI Nº 00246/10  
  
Denomina Praça Deputado Antonio Rezk a área pública inominada, delimitada pela 
Ruas Antônio Gonçalves da Cruz, pela Rua Rifaina e por lotes particulares, situada 
no Distrito de Perdizes, na Subprefeitura da Lapa, e dá outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A:  
Art. 1º Fica denominada Praça Deputado Antonio Rezk (Setor 12 – Quadra 172) a 
área pública inominada, identificada como 1M na planta do Arr. 4891 do croqui 
n°104.707 de PATR delimitada pela Rua Antônio Gonçalves da Cruz, pela Rua 
Rifaina e por lotes particulares, situada no Distrito de Perdizes, na Subprefeitura da 
Lapa.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 11/05/11.  
Claudio Fonseca - PPS - Presidente  
Carlos Apolinário - DEM - Relator  
Attila Russomanno - PP  
Alfredinho - PT  
Claudinho de Souza - PSDB  
 
 


