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PARECER Nº 134/2016 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 2/12. 

De autoria do nobre Vereador Chico Macena, o Projeto de Lei nº 002/12 que visa 
denominar 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. 

Segundo a justificativa, a proposição visa reconhecer o trabalho dos estudantes das 
várias escolas do "Encosta Norte", os quais, num feito meritório, solidarizaram-se com a 
iniciativa das moradoras do bairro, auxiliando-as na recuperação de área verde que estava em 
situação de degradação ambiental. 

O Executivo, em fls. 27 a 33, informou que o logradouro a que se pretende denominar 
não se constitui bem público oficial, embora a praça em questão seja objeto de processo de 
regularização integrante de área de conjunto habitacional implantado pelo poder público. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, manifestou-se pela 
legalidade do Projeto de Lei, apresentando, contudo, um Substitutivo a fim de adequar o 
projeto de lei à melhor técnica de elaboração legislativa. 

Ressalte-se que a denominação proposta pretende homenagear a valorosa iniciativa 
dos estudantes da região, em prol de sua comunidade e do meio ambiente. 

Desse modo, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, 
considerando o mérito da iniciativa diante dos aspectos que lhe compete analisar, posiciona-se 
favoravelmente à aprovação do Projeto de Lei nº 002/12, na forma do Substitutivo aprovado 
pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 02/03/2016. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/03/2016, p. 79 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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