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JUSTIFICATIVA - PL 0237/2018 
O presente projeto de lei tem como objetivo homenagear o Professor Palmiro 

Mennucci, ex-presidente do CPP - Centro do Professorado Paulista e ex-Deputado Estadual 
por São Paulo. 

Nascido na cidade de São Paulo em 15 de maio de 1927 e falecido na mesma cidade 
em 12 de abril de 2009, viveu e trabalhou sempre na cidade em que tanto amou. 

Tendo ingressado no Centro do Professorado Paulista em 1943, como mensageiro, 
mercê de sua dedicação, galgou todos os cargos no interior da entidade, até chegar em 1997 a 
ocupar o cargo de Presidente da Instituição. 

Mercê da sua excepcional capacidade como gestor da entidade, onde ao longo de 
anos no exercício da Presidência do Centro do Professorado Paulista, conseguiu o Professor 
Palmiro Mennucci, ampliar para todo o Estado o imenso patrimônio da entidade que hoje é 
motivo de orgulho para todo o professor que pertence à instituição. 

Como Presidente do Centro do Professorado Paulista sempre esteve na linha de frente 
dos movimentos reivindicatórios e negociações, na defesa da garantia dos direitos do 
magistério paulista e na promoção de um ensino público de qualidade. 

A atuação do Professor Palmiro Mennucci, na defesa contínua dos direitos do 
Magistério Paulista, buscando incansavelmente a promoção de uma escola pública de 
qualidade para todos, teve a sua brilhante carreira como homem público, premiada com a sua 
eleição à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na condição de Deputado Estadual. 

É em função desse notável trabalho como homem público desenvolvido através de 
décadas pelo Professor Palmiro Mennucci, que propomos ao Egrégio Plenário da Câmara 
Municipal de São Paulo, a aprovação da complementação da denominação do Viaduto 
Jaceguai, que a rigor se situa a poucos metros da sede do Centro do Professorado Paulista 
para Viaduto Jaceguai Professor Palmiro Mennucci, como uma justa homenagem a este ilustre 
Professor que dignificou o exercício do magistério, e que ficará como um legado sempre 
presente às futures gerações de professores e alunos da nossa cidade. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 76 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

