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PARECER Nº 221/2010 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 429/09. 
De autoria do nobre Vereador Goulart, o presente projeto de lei, denomina “Parque 
Benedicta Ramos Caruso” a área verde e de lazer com aproximadamente 50 mil m2, 
conhecida como Parque Guanhembu, âmbito da Subprefeitura de Capela do Socorro. 
O autor justifica sua proposição como forma de homenagear Benedicta Ramos Caruso, 
uma das primeiras moradoras da Cidade Dutra, bairro que ajudou a desenvolver e 
consolidar.  
Atendendo solicitação da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa o 
Executivo informou, por intermédio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que a 
denominação proposta deverá ser alterada para “Parque Guanhembu - Benedicta 
Ramos Caruso”, como forma de preservar a sistemática adotada pela municipalidade 
para localização geográfica dos equipamentos públicos. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade do Projeto de Lei nº 429/09, no parecer 092/10, com fulcro no art. 13, I e 
XVII e art. 37, "caput", da Lei Orgânica do Município. Entretanto, apresentou 
Substitutivo a fim de adequar a proposta à sugestão do Executivo, bem como ao art. 
9º da Lei nº 14.454/07, que veda a alteração da denominação de próprios cuja 
designação já se consagrou tradicionalmente ou se incorporou na cultura da cidade, 
assim considerada aquela relacionada a datas, fatos históricos, localização ou 
referência geográfica.  
Considerando que a proposta de lei representa uma justa homenagem a esta 
educadora que muito contribuiu para o desenvolvimento da região, a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se Favoravelmente à 
aprovação desta, nos termos do Substitutivo sugerido pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 31/03/2010. 
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