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PARECER Nº 1368/09 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E MEIO 
AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 049/09. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 049/09 autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, que 
visa denominar Praça Diva Souto Purita o espaço livre sem denominação situado no 
Distrito do Belém. 
Além da Justificativa, na qual o autor do projeto apresenta uma breve biografia do 
homenageado, são anexados a Certidão de Óbito, um abaixo-assinado e um Mapa com 
a localização do logradouro a ser denominado.  
Por solicitação da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, o 
Executivo prestou informações a respeito deste logradouro, informando que é bem 
público, é oficial, sem número de codlog e que, até a data das informações prestadas, 
a denominação proposta não constitui homonímia. Ponderou que, conforme a foto 
aérea por ele anexada, o mesmo não possui característica de praça em razão da 
ausência de arborização de que vem sendo utilizado como “estacionamento”.  
Para esclarecimento da questão, submeteu à manifestação da Subprefeitura da Mooca 
onde se localiza o espaço livre a análise da informação trazida por CASE4  tendo esta 
esclarecido que o logradouro em questão possui 230 m² e que a partir de projeto da 
CET foram executados no local o passeio de seu entorno, o plantio grama e quatro 
baias de estacionamento, havendo já a programação do plantio de árvores no local, 
elementos que atendem ao objetivo da propositura. Manifestam-se pelo acolhimento 
da propositura. 
Em manifestação conclusiva o Executivo acolhe a manifestação da Subprefeitura da 
Mooca e acrescenta às informações iniciais prestadas nova descrição do logradouro na 
qual introduz o setor, a quadras e a subprefeitura a qual integra a área em questão. 
A Douta Comissão manifestou-se, então, pela legalidade do Projeto, apresentando, 
entretanto um Substitutivo para acolher as contribuições do Executivo Municipal. 
Considerando que não há impedimento técnico à aprovação da propositura, a 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente ao Projeto de Lei nº 049/09, na forma do Substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 11/11/09 
Carlos Apolinário – Presidente – DEM 
Paulo Frange – Relator - PTB 
Chico Macena – PT 
J. F. Zelão – PT 
Juscelino Gadelha – PSDB 
Paulo Frange – PTB 
Police Neto – PSDB 
Toninho Paiva - PR 
 


