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PARECER CONJUNTO N° 1761/2021 DAS COMISSÕES REUNIDAS DE
EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO AO

PROJETO DE LEI Nº 607/2021.

O presente projeto, de autoria do nobre Vereador Alessandro Guedes,
denomina  Praça  Lourival  Andrade  Silva  o  logradouro  público  inominado  no
Distrito de Lajeado em São Paulo.

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou
parecer pela legalidade.

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu
parecer favorável.

Segundo a justificativa do projeto, o homenageado Veio para São Paulo
na década de 70, trabalhando como operário e na década de 90 abriu com sua
família  uma das  primeiras  padarias  no  Jardim Fanganielo,  e  se  consolidou
como comerciante  até  o  seu  falecimento  em 08  de  Agosto  de  2013.  Uma
pessoa  que  dedicou  a  vida  a  comunidade  local,  sempre  prestou  ajuda  às
pessoas necessitadas, contribuiu com o crescimento do bairro,  lutando com
movimentos por melhorias no Jardim Fanganielo e Jardim Bandeirantes. Entre
estas  melhorias  estão  a  implantação  de  Linhas  de  ônibus  na  região,  a
pavimentação de ruas e a iluminação pública do bairro. O pedido de solicitação
é  dos  moradores  que  subscrevem  o  documento  por  entenderem  justa  a
homenagem pela pessoa que muito fez na comunidade e que marcou a história
do Jardim Fanganielo e Jardim Bandeirantes no Lajeado.

Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no
âmbito  de  sua  competência,  entende  que  o  presente  projeto  é  meritório  e
merece  prosperar,  eis  que  o  homenageado  muito  contribuiu  para  o
desenvolvimento social da comunidade local por meio de diversas iniciativas e
em prol da região, sendo, portanto, favorável o parecer.

Quanto ao aspecto financeiro,  a Comissão de Finanças e Orçamento
não encontra óbices, tendo em vista que o objeto da propositura respeita os
instrumentos  normativos  orçamentários  vigentes,  assim como está  alinhado
com os  dispositivos  legais  relativos  à  matéria  fiscal.  Portanto,  o  parecer  é
favorável.

Sala das Comissões Reunidas, em 14/12/2021.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

Ver. Celso Giannazi (PSOL)

Ver.ª Cris Monteiro (NOVO)

Ver. Eli Corrêa (DEM)



Ver.ª Sandra Santana (PSDB)

Ver.ª Sonaira Fernandes (REPUBLICANOS)

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Ver. Delegado Palumbo (MDB)

Ver. Dr. Sidney Cruz (SOLIDARIEDADE)

Ver. Fernando Holiday (NOVO)

Ver. Isac Felix (PL)

Ver. Jair Tatto (PT)

Ver.ª Janaína Lima (NOVO)

Este  texto  não  substitui  os  publicados  no  Diário  Oficial  da  Cidade  em  29/01/2022,  p.  144,  e  em
25/02/2022, p. 101

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