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JUSTIFICATIVA - PL 0674/2017 
A presente propositura representa os anseios dos moradores residentes e domiciliados 

no setor 268, na quadra 001 do bairro Jardim Varginha conforme abaixo-assinado em anexo 
Com a necessidade de nome e configuração lógica da Rua 12 pois ela está sem código de 
endereçamento postal (CEP) e possui uma desconfiguração lógica em relação á Rua Samuel 
Scott. 

A desconfiguração lógica e falta de CEP na referida rua dificulta a atividade comercial 
local, pois o CEP constante no IPTU dos moradores está errado o que dificulta abertura de 
novas firmas, além disso algumas distribuidoras se negam a realizar vendas às empresas 
locais devido à dificuldade de entrega, tendo em vista que meios não oficiais de busca como 
Google Maps, Waze e outros sistemas de GPS identificam um trecho da Rua 12 como Rua 
Samuel Scott e tal trecho é contínuo a essa rua e dar essa configuração de forma oficial é o 
mais lógico. 

Pelas razões expostas, os moradores locais, solicitam a um número de CEP e a 
denominação da Rua 12 para Rua Eliseu Ferreira de Paiva como forma de homenagear um 
homem que muito contribuiu o desenvolvimento do local. 

Nascido em 29 de junho de 1949 Eliseu Ferreira de Paiva atuante no comércio 
imobiliário casado com Carmelita Ferreira de Albuquerque de Paiva, pai de quatro filhos todos 
residente desde 1978 a Rua Raimunda Pereira de Alencar da Silva no Jardim Varginha é 
merecedor da homenagem, pois teve ação decisiva para a pavimentação das ruas da 
comunidade onde solicitamos as mudanças, também atuou efetivamente na luta para a 
construção da unidade básica de saúde do bairro, e buscou a extensão de duas linhas de 
ônibus do bairro que passaram a atender os moradores que não tinham acesso ao transporte 
publico. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/10/2017, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

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

