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PARECER CONJUNTO DAS COMISSÕES REUNIDAS DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE; DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 
E DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 515/11  
Trata-se do projeto de lei nº 515/11, de autoria do nobre Vereador Agnaldo 
Timóteo que visa alterar denominação da Rua Virgilina Sales para Rua Niazi Chohfi, 
situada no Distrito Sé, e dá outras providências.  
Segundo a justificativa apresentada, a proposta de lei visa homenagear a memória 
do empresário Niazi Chohfi, que já foi considerado o mais antigo lojista em 
atividade na região da Rua 25 de Março em São Paulo. Descendente de imigrantes 
sírios que chegaram no Brasil na virada do século XIX, nasceu nas proximidades da 
Ladeira Porto Geral em 1912, a mesma região à qual dedicou toda sua vida e que 
teve seu crescimento sustentado pelo tradicional comércio de moda e confecções 
naquela região.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
Legalidade da proposta de lei.  
Tendo em vista que denominar o logradouro em questão, localizado no coração do 
centro das atividades da Rua 25 de Março, com o nome deste incansável 
comerciante confere maior identidade ao local, região hoje em franca expansão e 
cujas bases de sucesso se fundaram a principio, no trabalho empreendedor da 
comunidade síria, constituindo-se hoje numa referência no comércio de confecções 
em âmbito nacional, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente 
posiciona-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei.  
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, reconhecendo a relevância da medida 
em valorizar os aspectos culturais intrínsecos ao perfil empreendedor retratado pela 
vida do homenageado, cujos frutos da atividade resultaram em reflexos positivos 
no desenvolvimento daquela região da cidade, manifesta-se favoravelmente a sua 
aprovação.  
Quanto ao aspecto financeiro, a Comissão de Finanças e Orçamento não encontra 
nada a opor, uma vez que as despesas decorrentes da execução da lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário, 
posicionando-se favoravelmente ao presente projeto de lei.  
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