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PARECER Nº 681/2010 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 757/09.  
Trata-se do Projeto de Lei nº 757/09 de autoria do nobre Vereador Francisco 
Chagas, que visa denominar Praça Sete Jovens, o espaço público inominado, 
situado entre as Ruas Carlos Lamarca, Rua Expedito Armando Cardoso de Melo e 
Rua Pedro Pomar, no Jardim Tereza, Subprefeitura Freguesia / Brasilândia e dá 
outras providências.  
Na justificativa do projeto, o autor relata um trágico episódio ocorrido no local em 
fevereiro de 2007, conhecido através da imprensa como “a chacina dos sete jovens 
do Jardim Santa Tereza, Zona Norte de São Paulo”. A intensa comoção dos 
moradores do local motivou uma grande mobilização para a criação de alternativas 
de lazer, esportes e espaços de convivência para as crianças, jovens e adultos do 
Bairro, o que culminou, depois de muitos esforços daquela comunidade, na 
implantação de diversos equipamentos recreativos naquele espaço.  
Por solicitação da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, foi 
encaminhado ao Executivo um pedido de informações sobre o logradouro, a partir 
do que, a Secretaria Municipal de Habitação através do Departamento de Cadastro 
Setorial – CASE, em sua primeira análise, informou que o logradouro é oficial, que 
não possui denominação e número de codlog, e que não constitui homonímia até a 
data das informações prestadas. Porém, constatou que parte do logradouro 
encontra-se ocupado por equipamentos públicos.  
Consultada, então, a Secretaria de Negócios Jurídicos – SNJ através da 
Procuradoria Geral do Município, esta concluiu no sentido de que nada impede a 
denominação do trecho efetivamente ocupado pela praça, devendo a eventual 
extensão do logradouro aos demais trechos livres, no entanto, ser objeto de novos 
estudos. O Departamento de Cadastro Setorial – CASE, com base nas informações 
de SNJ, à fl. 24 ratificou as informações solicitadas sobre o logradouro propondo a 
seguinte descrição: “Fica denominado Praça Sete Jovens, a parte do espaço livre 
público inominado com frente para a Rua Pedro Pomar, entre as Ruas Carlos 
Lamarca e Julio Pinheiro (setor 127 – quadra 82) e delimitada em ambos os lados 
por equipamento institucional e nos fundos por córrego, situado no Distrito da 
Brasilândia, Subprefeitura da Freguesia/Brasilândia.  
A Douta Comissão manifestou-se, portanto, pela legalidade do Projeto de Lei, 
apresentando, entretanto um Substitutivo no qual acolhe a descrição proposta pela 
Secretaria Municipal de Habitação.  
Considerando que não há impedimento técnico à aprovação da proposição em 
apreço, a qual objetiva, através do nome proposto, relembrar um triste episódio 
que contribuiu para a mobilização da comunidade local em prol do fortalecimento 
do convício social nos espaços públicos, como resposta à violência, a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se favoravelmente ao 
Projeto de Lei nº 757/09, na forma do Substitutivo proposto pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
16/06/2010.  
Domingos Dissei – Presidente – DEM  
Chico Macena – Relator – PT  
Cláudio Prado – PDT  
Mara Gabrili – PSDB  
Paulo Frange – PTB  
Police Neto – PSDB  
Toninho Paiva - PR  
 


