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PARECER Nº 501/2020 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA,
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº

636/18.

De autoria da nobre Vereadora Rute Costa, o presente projeto de lei tem como objetivo
denominar Miguel Pedroso a praça localizada na altura da Rua José Bento Ferreira nº 114, no
Distrito do Jabaquara, Subprefeitura do Jabaquara.

A autora defende sua iniciativa como forma de reconhecimento póstumo à memória do
homenageado por sua atuação comunitária, participou de vários mutirões com os vizinhos para
a melhoria do bairro, foi inclusive um dos responsáveis pela luta que culminou com a lei que
isenta do pagamento do IPTU o proprietário de imóvel em área que sofre com enchentes.

Além da justificativa com breve biografia do homenageado, acompanha a proposta:
cópia da certidão de óbito, mapas e fotos com a indicação da localização da praça em questão.

Em atenção à consulta efetuada pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação
Participativa,  o  Executivo  informou  que  o  logradouro  é  público,  oficial,  inominado,  que  a
denominação proposta não constitui homonímia e ainda sugere redação mais adequada para a
descrição e localização do logradouro.

A  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Legislação  Participativa  manifestou-se  pela
legalidade deste projeto de lei, aprovando, contudo, substitutivo com o objetivo de aprimorar a
redação, adotando a sugestão do órgão técnico do Executivo.

A  Comissão  de  Política  Urbana,  Metropolitana  e  Meio  Ambiente  manifesta-se
favoravelmente a aprovação do projeto de lei 636/18, nos termos do substitutivo aprovado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 15/07/2020.
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