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PARECER Nº 1025/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

752/17. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 752/17, de autoria da nobre Vereadora Edir Sales, que 

visa denominar Praça GCM Paulo Ricardo Nishitani, o logradouro público inominado localizado 
no Distrito de Vila Prudente, Subprefeitura de Vila Prudente. 

Segundo a justificativa do projeto, a iniciativa visa homenagear o GCM Paulo Ricardo 
Nishitani por sua dedicação ao trabalho e sua participação em diversas ações sociais em 
benefício da comunidade. Acompanha a justificativa da proposta, cópia da Certidão de Óbito, 
além de mapa com a indicação do logradouro a ser denominado. 

Em atendimento ao pedido de informações formulado pela Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa, o Executivo informou, através da Divisão de Logradouros e 
Edificações - DLE/CASE/SMUL, que o logradouro é bem público oficial, não possui codlog, não 
consta denominação, e que, até a data da consulta o nome proposto não constitui homonímia. 
Considerou, ainda, correta a localização e também a classificação quanto ao tipo (Praça), 
porém, sugeriu adequações à redação do artigo 1º (fl. 20). 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, então, manifestou-se 
pela legalidade da propositura, na forma de um substitutivo, com a finalidade de ajustar a 
descrição do logradouro nos termos propostos pelo Executivo. 

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 20/06/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/06/2018, p. 53 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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