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JUSTIFICATIVA - PL 0308/2016 
O presente Projeto de Lei tem como objetivo nomear Rua da Juventude o logradouro 

público sem denominação localizado na travessa da Rua Engenheiro Sidney Aparecido Morais, 
defronte ao Terminal de Ônibus - Metrô Itaquera e Poupa Tempo Itaquera. 

A denominação de tal via tem espeque no abaixo assinado formulado (doc. anexo) pela 
comunidade da região de Itaquera, mais de 30 (trinta) cidadãos, solicitando a denominação do 
logradouro inominado como Rua Da Juventude. 

Não fosse isso, na futura Rua Da Juventude há duas importantes entidades 
fomentadoras da cidadania, do estudo e da educação na região, quais sejam: a Obra Social 
Dom Bosco¹ e o Centro de Educação Infantil (CEI) Marista. 

A Obra Social Dom Bosco vem há muito tempo tentando dar o estatuto de cidadão aos 
moradores da futura Rua Da Juventude por meio da nomeação desta rua e, mais do que isto, 
há tempos esta obra fomenta a cultura e a educação na região de Itaquera, conforme podemos 
verificar pelas ações abaixo elencadas praticadas pela Obra Social Dom Bosco: 

1. Circo Social - atendendo crianças de 6 (seis) anos até adolescentes de 15 (quinze) 
anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias. Onde oferece oficinas de: dança clássica, 
dança de rua, futebol de salão, futebol de campo, Taekwondo, Karate, teatro, música, canto, 
artes, etc.; 

2. Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto - SMSE, atendendo adolescentes 
oriundos da Fundação Casa. São atendidos por volta de 12 adolescentes por mês. 

Assim, com fundamento no artigo 2º e seguintes da Lei n.º 14.454/2007 (Consolida a 
legislação municipal sobre denominação e alteração de vias, logradouros e próprios 
municipais), cumulada com o artigo 9º, III, do Decreto n.º 49.346/2007 (Consolida a legislação 
municipal sobre denominação e alteração de denominação de vias, logradouros e próprios 
municipais) e, sabendo que tal denominação tem como fundamento um ato cívico-cultural das 
entidades que trabalham em prol do desenvolvimento da sociedade, requer o vereador Adolfo 
Quintas o auxílio de seus pares para dar dignidade à população de Itaquera, homenageando a 
população, em especial os jovens da região, com a denominação da Rua da Juventude. 
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