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PARECER Nº 854/2015 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

452/14. 
De autoria da nobre Vereadora Marta Costa, o Projeto de Lei nº 452/14 "denomina 

Praça Pastor Severino Pedro da Silva, a atual praça inominada no Jardim São Pedro no Bairro 
de Guaianazes, e dá outras providências". Trata-se de um logradouro público inominado 
localizado naquele bairro, de frente à Rua Lincoln Junqueira, número 395. 

Segundo a Justificativa da autora, o Projeto "será uma justa homenagem a um cidadão 
que dedicou boa parte de sua vida a um trabalho direcionado ao próximo e ao bem-estar dos 
cidadãos".  Como argumento, ele acrescenta que o Pastor a ser homenageado "procurou sanar 
as dificuldades encontradas por cidadãos e moradores na busca de melhores condições - em 
todas as áreas - para os habitantes desta metrópole". Acompanham a Justificativa, cópia da 
Certidão de Óbito, mapa com a indicação do logradouro e abaixo-assinado contendo 164 
assinaturas. 

Respondendo aos quesitos formulados pela Douta Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa, o Executivo informou, por meio de INFO-2/SEL, que o logradouro é 
bem público, oficial pelo Decreto nº 34.049/94. O órgão acrescentou que o nome proposto não 
constitui homonímia e que os dados técnicos são suficientes, embora sua caracterização esteja 
incorreta. Sugeriu, portanto, acrescer ao texto "Setor 137 - Quadra 2 e Setor 230 - Quadra 28, 
localizado no Distrito de José Bonifácio, Subprefeitura Itaquera". A SMC / AHSP, por outro 
lado, considerou que a propositura tem condições de ser aprovada, pois "atende ao 
estabelecido pela Lei 14.454/07". Assim, aquela Comissão manifestou-se pela 
constitucionalidade e legalidade do projeto, mas aprovou Substitutivo, que "visa unicamente 
ajustar a descrição do logradouro, nos termos propostos pelo Executivo às fls. 33 dos autos". 

Considerando que a propositura reúne condições para prosseguir, a Comissão de 
Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se, portanto, favoravelmente à sua 
aprovação, na forma do Substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 20/05/2015. 

Gilson Barreto - (PSDB) - Presidente 

Aurélio Miguel - (PR) 

Dalton Silvano - (PV) 

Juliana Cardoso - (PT) 

Nelo Rodolfo - (PMDB) 

Paulo Frange - (PTB) 

Souza Santos - (PSD) - Relator 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/05/2015, p. 85 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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