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A propositura se justifica pela intensa ligação da comunidade com o local que hoje é
uma Praça inominada.

Trata-se de um terreno público localizado na Rua Dr. Paulo Leite de Oliveira, em frente
ao número 160, próximo ao Km 15 da Raposo Tavares, no qual a comunidade desenvolve um
projeto de revitalização cuidado e cultivo comunitário, a revitalização proporcionou um espaço
de lazer, e de convivência dos moradores, possuiu uma horta comunitária, parquinho infantil,
quiosques, árvores frutíferas, os moradores do entorno ajudam na manutenção do espaço.

Em razão de a comunidade ter uma forte influência indígena e, por conseguinte uma
conexão com a natureza mais intensa, primeiro cogitou-se nomear a praça como Praça do Sol,
no entanto em pesquisa realizada constatou-se a existência de logradouro assim nominado.

Neste  sentido  prosseguiu-se  a  pesquisa  de  um  nome  que  representasse  a
comunidade, e por consenso chegou-se ao nome CORACI, que na língua Tupi Guarani é a
representação  do  Sol,  o  Sol  é  a  fonte  da  vida  pois  sua  Luz  é  importante  nos  processos
biológicos e de renovação, exatamente o que os moradores fizeram na Praça.

Isto posto, solicito juntamente com a comunidade por mim aqui representada nessa
Casa Legislativa a aprovação desse PL para nomear o espaço como Praça CORACI.

Segue como documentação a cronologia da Praça, com imagens da atividade realizada
no local, assim como o abaixo assinado, e imagens do google maps.

Histórico Projeto Praça - cronologia

1- Espaço era uma área verde com acumulo de lixo, sem iluminação, sem vida

2- Planejamos com os moradores do entorno quais mudanças seriam necessário para
transformar aquela área em praça

3- Na ocasião adotamos a praça por 36 meses (não renovamos termo). ~

4- Instalamos qiosque, bancos, lixeira, mesa de concreto, espiral de ervas medicinais
além de plantio de hortaliças

5- Plantamos árvores frutíferas

6- Promovemos limpeza da praça, pressionamos subprefeita local para que fosse feita
calçada no entorno da praça e instalação de postes de luz

7- Com tudo concluído fizemos uma festinha de inauguração do local com participação
dos moradores da comunidade. Inaugurção aconteceu em maio de 2016

8- Moradores usufruem mais do espaço, já realizaram festinha de aniversário, batismo,
bem como aumentaram a horta comunitária

9- Praça precisa ser batizada/nomeada

10- Conversamos com moradores,  analisamos todo regulamento da prefeitura  para
nomeação da praça e chegamos no nome PRAÇA CORACI

11- Coraci significa Sol em guarani

Endereço:

Rua Dr. Paulo Leite de Oliveira em frente ao número 160



Localição  nbo  google  maps:  https://www.google.com.br/maps/place/R.+Dr.
+Paulo+Leite+de+Oliveira+-+Jardim+Raposo+Tavares,+S%C3%A3º+Paulo+-+SP,+05551-020/
@-23.5868925,-46.7587376,63m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!
1s0x94ce55cdeaf5619d:0xb992b35f9f687fd6!8m2!3d-23.5872647!4d-46.7588236"

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2021, p. 86

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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