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PARECER Nº 572/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO  

DE LEI Nº 558/16. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 558/16, de autoria da nobre Vereador Nabil Bonduki, que 

"dispõe sobre alteração de denominação da Praça Ministro Alfredo Buzaid, em conformidade 
com o Decreto Municipal N° 57.146/2016 que institui o Programa Ruas de Memória e dá outras 
providências." 

Segundo a justificativa do projeto, o Decreto N° 57.146 de 25/7/2016, institui o 
Programa Ruas de Memória, que prevê a mudança progressiva de nomes de logradouros e 
equipamentos públicos municipais que foram denominados em homenagem a pessoas, datas 
ou fatos associados a graves violações aos direitos humanos. Informa que Alfredo Buzaid foi 
Ministro da Justiça durante o governo Médici, no período de 1969 a 1974, tendo apoiado o Ato 
Institucional n° 5, que inaugurou o período mais intenso de repressão, cassação de direitos 
civis e políticos e violações aos direitos humanos da ditadura militar. 

Acrescenta que a atribuição do nome de Maria Helena Gregori a um logradouro público 
da cidade é uma forma de homenagear e preservar a memória desta cidadã que se empenhou 
contra o regime militar e atuou profissionalmente na defesa dos direitos humanos. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade da propositura, na forma de um substitutivo, com a finalidade de adaptar o texto às 
regras de técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, 
que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, considerando o 
projeto adequado às normas urbanísticas, 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 02/05/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/05/2018, p. 97 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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