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 PARECER N° 338/2014 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 473/2013.  
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador José Américo, que 
denomina Praça José Rodrigues Gatto, o logradouro inominado situado na Rua Elisa 
Pedroso esquina com a Rua Braz Baltazar da Silveira na Vila Nova Perus, Bairro de 
Perus – São Paulo - capital, e dá outras providências.  
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, porém, apresentou substitutivo a fim de adequar o texto do projeto à 
melhor técnica legislativa, bem como para atender a proposta enviada pelo 
Executivo (fl. 44) que sugere a inclusão de dados para a caracterização correta do 
logradouro.  
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável de acordo com o substitutivo da CCJLP.  
Segundo a justificativa do autor, o principal objetivo da propositura é atender a 
reivindicação dos familiares que solicitam o reconhecimento do Senhor José 
Rodrigues Gatto, que foi pioneiro no desenvolvimento do bairro e trabalhador da 
Estrada de Ferro Santos-Jundiaí, como cabineiro e, da fábrica de cimento de Perus. 
Foi morador por toda a sua existência da casa que fica na Rua Ylídio Figueiredo nº 
527, Vila Perus, popularmente conhecida como “Casa dos Anõezinhos” - nasceu em 
1912 e faleceu em 1995.  
Sendo o homenageado plenamente reconhecido pelos moradores, torna-se 
meritória a proposta que vem dar lugar na memória de parte da cidade ao ilustre 
cidadão José Rodrigues Gatto.  
Em face do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura não apresenta óbices de caráter técnico 
que impedem o seu prosseguimento, sendo, portanto, favorável o nosso parecer 
nos termos do substitutivo da CCJLP.  
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 09/04/2014.  
Reis - (PT) - Presidente  
Claudinho de Souza -  (PSDB)  
Edir Sales - (PSD)  
Eliseu Gabriel - (PSB)  
Jean Madeira - (PRB)  
Ota - (PROS)  
Toninho Vespoli - (PSOL)  
 


