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PARECER Nº 1619/2009 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA E 
MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 403/09. 
Trata-se do Projeto de Lei nº 403/09 de autoria do nobre Vereador Chico Macena que 
visa denominar Parque Linear Francisco Menegolo o logradouro inominado, localizado 
entre as ruas Professor Antonio de Castro Lopes e a Av. Paranaguá, Av. São Miguel, 
Av. Boturussu, às margens do Córrego Mongaguá no Distrito de Ermelino Matarazzo, e 
dá outras providências. 
Além da Justificativa, na qual o autor apresenta uma breve biografia do homenageado, 
estão anexadas à proposta de lei fotocópias de reportagem de jornal do bairro, 
certidões de óbito e de casamento do homenageado e um mapa da região abrangendo 
o logradouro em questão.  
Por solicitação da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, o 
Executivo informou que a propositura em questão atende ao estabelecido pela lei nº 
14.454 de 27/06/2007 e que o nome proposto, até a presente data, não constitui 
homonímia. Informou, entretanto, o posicionamento desfavorável a esta denominação 
exarado pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, considerando que a 
referência geográfica é muito importante para o conceito de Parque Linear. 
 A Douta Comissão manifestou-se pela legalidade do Projeto, apresentando um 
Substitutivo no qual manteve a referência geográfica na nova denominação, 
intitulando-o como “Parque Linear Mongaguá – Francisco Menegolo”. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, considerando que não 
existe impedimento técnico para a nova denominação e que a mesma atende ao 
objetivo da homenagem pretendida, sem perder a referência geográfica do parque, 
manifesta-se favoravelmente ao Projeto de Lei nº 403/09 na forma do Substitutivo 
aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e legislação Participativa.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 09/12/09  
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