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PARECER Nº 365/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

495/2018. 
De autoria do nobre Ver. Eliseu Gabriel, o presente projeto de lei "Denomina PRAÇA 

OSMAR PORCELLI, o logradouro público inominado, localizado na confluência das Ruas Celso 
de Azevedo Marques e Cônego Antonio Lessa (Setor 032 Quadra 073), na Prefeitura Regional 
da Mooca, e dá outras providências". 

A medida visa denominar espaço livre constante na planta ARR287, delimitado pelas 
ruas Celso de Azevedo Marques e Cônego Antônio Lessa e lotes particulares, localizado no 
setor 32, quadras 64, 72 e 73, situado no Distrito da Mooca, Subprefeitura da Mooca. 

O autor defende sua iniciativa como forma de reconhecimento póstumo à memória do 
homenageado. 

Além da justificativa acompanha a proposta: certidão de óbito, breve biografia do 
homenageado, croqui e foto do local a ser denominado. 

Consultado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, o 
Executivo informou que a proposta em questão atende ao estabelecido pela legislação vigente. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste projeto de lei, aprovando, contudo, substitutivo para ajustar a descrição do 
logradouro, nos termos propostos pelo Executivo. 

Face ao exposto, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, por 
considerar a denominação de logradouros matéria de extrema relevância social,  manifesta-se 
favoravelmente a sua aprovação, nos termos do substitutivo aprovado pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 10/04/2019. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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