
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER N° 158/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 168/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, denomina Evely 
Thereza Xavier o espaço livre inominado, situado na confluência das vias de circulação: 
Avenida Nove de Julho e Rua Barata Ribeiro, Distrito de Bela Vista, e dá outras providencias. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade por meio de substitutivo visando adequar a redação do projeto aos ditames da 
técnica legislativa preconizada pela Lei Complementar Federal nº 95/98. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
favorável nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Segundo a justificativa do projeto a Sr. Evely Thereza Xavier, católica praticante, 
desenvolvia trabalhos comunitários, além de participar no engajamento, incentivo e 
desenvolvimento de jovens nas práticas de diversas modalidades esportivas disponibilizadas 
pela Sociedade Esportiva Palmeiras e nos eventos culturais promovidas pela na Escola de 
Samba Vai-Vai. Teve uma atuação de destaque em inúmeras atividades comunitárias de 
inclusão social, principalmente aquelas realizadas na Igreja São Gabriel Arcanjo, destacando-
se na organização de vários eventos beneficentes destinados a angariar mantimentos, roupas, 
móveis e outros bens que eram distribuídos às pessoas mais carentes. 

A Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, Divisão de Logradouros e 
Edificações, destacou que o logradouro público é bem público, oficial, sem número de Cadlog e 
sem denominação, além da denominação proposta "Evely Thereza Xavier" não constituir 
homonímia. 

Em virtude do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deva prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer 
ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 20/03/2019. 
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