
PUBLICADO DOC 06/09/2013, PÁG 86 
 
 
PARECER Nº 1655/2013 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 507/12  
Trata-se do projeto de lei nº 507/12, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, 
que visa denominar Praça da Amizade, o logradouro público inominado, localizado 
na confluência da Rua Caldas Novas com a Rua Doze, Subprefeitura do 
Pirituba/Jaraguá.  
Segundo sua justificativa, a proposição pretende reconhecer, através da 
denominação proposta, a luta dos moradores da região pela qualificação de área 
verde que se tornou num ponto de encontro de amigos e vizinhos, onde se realiza o 
evento na comunidade, conhecido como “Festa da Amizade”.  
Acompanha a justificativa, mapa e imagem aérea com a indicação do logradouro a 
ser denominado.  
Como resposta à solicitação da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa - CCJLP, o Executivo, através do Departamento de Cadastro Setorial - 
CASE/SEHAB, informou que o logradouro em questão é bem público inominado, é 
oficial sob o codlog nº 50.986-8. Contudo, a Secretaria Municipal da Cultura indicou 
que já existe logradouro com o mesmo nome, localizado no Bairro do Tucuruvi, 
oficializado através do Decreto nº 23.871/87. Entretanto, CASE 04 em fl. 39, 
informou que o codlog do referido logradouro foi atribuído por SF para uso no 
processo nº 2012-0.082.518-3 que trata da denominação de todo o “Conjunto 
Habitacional Turística”. Ademais, ofereceu redação para adequar a descrição do 
logradouro.  
Amparada na Lei Orgânica do Município, no art.13, incisos I e XXI, a Douta 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa – CCJLP manifestou-se 
pela Legalidade do Projeto com Substitutivo, a fim de adequar o projeto à melhor 
técnica de elaboração legislativa. Destacou, ainda, que a proposta atende aos 
requisitos da Lei 14.454, de 27 de junho de 2007, que consolida a legislação 
municipal sobre a denominação e a alteração da denominação de vias, logradouros 
e próprios municipais.  
Considerando, portanto, o mérito da iniciativa nos aspectos que lhe compete 
analisar, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-
se favoravelmente à sua aprovação, sugerindo, no entanto, um Substitutivo ao 
Substitutivo da CCJLP, com o intuito, apenas, de acolher as adequações propostas 
pela Secretaria da Habitação à descrição da localização do logradouro.  
SUBSTITUTIVO Nº  DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, METROPOLITANA 
E MEIO AMBIENTE AO PROJETO DE LEI 507/12  
Denomina como Praça da Amizade do Conjunto Turística, o espaço público 
inominado, codlog 50.986-8, situado na Subprefeitura do Pirituba/Jaraguá, e dá 
outras providências.  
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:  
Art. 1º Fica denominado Praça da Amizade do Conjunto Turística, codlog 50.986-8, 
o espaço livre delimitado pelas ruas conhecidas por Caldas Novas, Águas de Prata, 
Sete Quedas e Olinda (setor 208 – quadras 20, 21, 22, 24, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 
35 e 37) situado no Distrito de São Domingos, Subprefeitura de Pirituba / Jaraguá.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta 
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.  
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.  
Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 
04/09/2013.  
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