
 

AVALIAÇÃO INDIVIDUAL DE PROJETOS DE LEI APRESENTADO S 

PL nº 303/2013 – Denomina Praça Nossa Senhora das Graças, a praça situada entre as ruas Coronel 
José Gladiador e Osvaldo de Souza Pinto, no distrito Anhanguera, e dá outras providências. 

Vereador: Toninho Vespoli 

Equipe do Adote um Vereador: Maria Claudia 

 

Perguntas 

 

1. Qual é o objetivo principal do seu projeto? 

O principal objetivo desse projeto é atender à demanda dos moradores do distrito Anhanguera, que 
gostariam de dar um nome à praça localizada em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças, uma vez 
que ela é um importante ponto de referência para os moradores do bairro e, até então, não tinha um 
nome oficial.  

2. Por que o(a) Sr.(a) considera seu projeto import ante? 

Porque ele atende a uma reivindicação popular que chegou até nosso gabinete, e que representa 
uma demanda importante para a comunidade local, isto é, dar nome a um espaço público bastante 
frequentado pelos moradores do bairro.  

3. Que parte do setor da Sociedade demandou que o(a ) Sr.(a) apresentasse? A quem se 
destina esse projeto? 

O projeto surgiu de uma demanda apresentada pelos moradores do distrito Anhanguera, e trazida 
para o gabinete por um de nossos assessores, e se destina também aos moradores e frequentadores 
da praça. 

4. Qual será o custo de execução desse projeto? 

Ele não terá nenhum custo. 

5. Se aprovado, quais serão as fases para implement ação e prazo do projeto? 

Bom, como todo projeto que é apresentado, ele deverá passar obrigatoriamente pela Comissão de 
Constituição e Justiça e pela Comissão de Finanças. As outras comissões pelas quais ele deverá 
passar é algo imprevisível, pois cabe ao presidente da Câmara decidir. Se ele não for revogado, 
acredito que sua implementação seja praticamente imediata.  

6. Em quanto tempo o(a) Sr.(a) espera que o projeto  surta efeito? 

Caso ele seja aprovado, esperamos que ele surta efeito imediatamente. 

7. Quais são os benefícios que esse projeto trará à  Sociedade, qual parcela será beneficiada 
por ele? 

Certamente, os moradores serão beneficiados e, em uma escala maior, a própria cidade de São 
Paulo que passa a ter um espaço local reconhecido.  

8. Há outros como ele, algum que pudesse ser regula mentado em menos tempo do que ele 
precisa para tramitar? 

Não.  



 

9. Quantas vezes o Sr.(a) defendeu o seu projeto na  tribuna? 

Ainda não o defendi nenhuma vez.  

10. Esse projeto é sustentável, ou seja, poderá ser  mantido por outras gestões? Se sim, como 
garantir isso? 

Sim. Uma vez aprovado, a não ser que algum outro vereador o revogue, ele será vitalício.  


