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O presente projeto de lei pretende prestar homenagem ao Prefeito da Cidade de São
Paulo, falecido em 16 de maio corrente, denominando Parque Augusta - Prefeito Bruno Covas
o  espaço  público  localizado  na  confluência  das  ruas  Augusta,  Caio  Prado  e  Marques  de
Paranaguá, bairro e distrito de Cerqueira César, nesta Capital.

Preservar  na  memória  dos  paulistanos  o  nome  de  Bruno  Covas  é  ato  de
reconhecimento e respeito ao Prefeito que buscou administrar com boa-Fé, boa-Vontade e
Coragem  diante  de  um  dos  cenários  mais  dramáticos  da  vida  da  Cidade,  em  razão  da
Pandemia, e de sua própria vida, em razão da moléstia de que foi acometido e diante da qual
não esmoreceu um só instante. Incansável no trabalho e determinado em seus propósitos de
bem-servir,  não só demonstrou competência na gestão Municipal, mas o fez balizado pelos
princípios Constitucionais e da Social-Democracia.

Homem  de  boas  palavras,  jamais  fugiu  ao  diálogo  e  respondeu  com  elegância,
precisão e transparência todas as críticas e questionamentos.

Sob sua gestão foi resolvida a pendência judicial que pesava sobre a área de 23 mil m2
e impedia a criação do Parque. Em 2019, o Prefeito Bruno Covas e as construtoras assinaram
a concessão definitiva do terreno e as obras foram iniciadas. E em que pesem ainda alguns
conflitos no tocante a arquibancada, foi na gestão Bruno Covas que se procedeu à consulta
pública para o projeto do pretendido parque.

Assim, é de todo justo que o nome de Bruno Covas seja dado ao Parque como forma
de reconhecimento da Cidade de São Paulo por todos os seus feitos.

Tendo em conta a proeminência,  deixamos de apresentar  a Certidão de Óbito,  eis
tratar-se de fato noticiado por toda a mídia e bem assim sua biografia.

Com estas considerações conto com o apoio dos nobres pares para aprovação da
propositura.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/05/2021, p. 87
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