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JUSTIFICATIVA 
 
 

A denominação do logradouro, da Praça Pública "CIDADE DE LUCCA", que ora se requer, 
encontra-se localizada no final da Rua Joaquim Nunes Teixeira em confluência com a Rua 
São João de Pernambuco e Rua João Calixto. 
 
A comunidade Italiana se mobiliza para homenagear a luta dos Lucherianos, seus bravos 
nonos que têm nos seus antepassados que aqui chegaram há 100 anos atrás contando com 
uma presença marcante junto à Cidade de São Paulo. Trazem consigo uma estória de luta, 
garra determinação e perseverança com o início da chegada da Luccheria, na segunda metade 
do século 19, e, por isso querem homenagear a Praça com a denominação de "Cidade de 
Lucca". 
 
As tradições da luccheria, de um povo aventureiro, lutador e idealizador. A cidade de Lucca 
é uma lenda medieval esculpida em pedra através dos séculos, de uma pequena cidade 
escondida sob as muralhas monumentais. 
 
A palavra Lucchria representa uma expressão idiomática que significa algo mais do que 
Lucca propriamente dita, mas também todo um conjunto espiritual de grandeza social, 
sentimental, cultural e afetiva, extensivo a toda província de Lucca. 
 
Lucca dos lindos vales verde Viareggio, Lucca dos fungos secos, das oliveiras e das 
parreiras, do buccellato, das brincadeiras, de importantes músicos como PUCCINI 
COCCHERINI, CATALANI. A ópera Madame Buttrerfly, La Boheme, Turandot, etc... 
 
A Câmara de Comércio, Indústria, artesanato e Agricultura de Lucca em Analogia ao 
concurso para o Trabalho e Progresso Econômico promoveram e organizaram a premiação 
dos Luqueses que "honraram a Itália no mundo". 
 
Assim propomos com este projeto de lei homenagear com a denominação de "Cidade de 
Lucca" a Praça situada localizada no final da Rua Joaquim Nunes Teixeira, em confluência 
com as Ruas São João de Pernambuco e Rua João Calixto. 
 
Espero assim, contar com a aprovação dos meus nobres Pares. 
 
 

Sala das Sessões, 09 de março de 2004. 
 
 

JOSÉ AMÉRICA 
Vereador - PT 


