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MOÇÃO

Nº

/ 2021

Moção ao PL 535/21 que altera a denominação
do logradouro público conhecido como Praça
Franklin Roosevelt para Praça Tarcísio Meira.

CONSIDERANDO ser competência da Comissão de Educação, Cultura e Esportes opinar
sobre todas as proposições e matérias relativas ao sistema municipal de ensino como:
serviços, equipamentos voltados à comunidade, dentre outras atribuições;
CONSIDERANDO que a proposta contida no PL 535/21 visa alterar a denominação do
logradouro público conhecido como Praça Franklin Roosevelt para Praça Tarcísio Meira,
não foi aberto diálogo com a comunidade local, nem tampouco apresentou a consulta prévia
com a aprovação dos moradores e comerciantes do logradouro público conforme determina
a legislação.
CONSIDERANDO que foi protocolada nesta douta Comissão uma manifestação contrária a
proposta, com mais 2500 assinaturas dos respectivos moradores da praça e seu entorno e,
que a alteração do nome do logradouro para Praça Tarcísio Meira poderá acarretar perda na
história paulistana e, diversos transtornos dispendiosos com serviços oficiais aos
moradores, como: atualização de matrículas, contratos sociais, alterações cadastrais entre
outras.
CONSIDERANDO que a Praça Franklin Roosevelt é consagrada internacionalmente como
espaço de arte e, também é um entroncamento do centro de São Paulo com a periferia, e
tem como identidade desde 1950 a interação de pessoas, foi palco do primeiro show da
saudosa cantora Elis Regina entre outros artistas.

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, diante do exposto resolve veementemente
propor ao Egrégio Plenário, com fundamento e na forma regimental,o arquivamento do
Projeto de Lei 535/21, do nobre Vereador Thammy Miranda haja vista todo o processo
histórico constituído na “Praça Franklin Roosevelt”, ademais, não faltará oportunidade em
homenagear o ator tão querido e talentoso Tarcísio Meira em outro importante equipamento
da cidade.
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A Comissão de Educação, Cultura e Esportes da Câmara Municipal de São Paulo, na 26ª
Reunião Ordinária, realizada em 07 de outubro de 2021, dispôs da aprovação por parte de
todos os seus membros, da moção de manifestação contrária à tramitação do projeto de lei
535/21 que altera a denominação do logradouro público “Praça Franklin Roosevelt”.
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