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PARECER Nº 349/05 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 153/2004.  
Trata-se de projeto de lei de autoria do Nobre Vereador José Américo que visa 
denominar a Praça Cidade de Lucca, o conjunto de espaços livres sem denominação 
delimitado pela Av. Carlos Caldeira Filho, Rua Joaquim Nunes Teixeira, Rua Quatro 
e prolongamento da Rua João Calixto, localizado no Distrito de Vila Andrade. 
A presente iniciativa, segundo justificativa do autor, pretende homenagear a cidade 
medieval italiana que traz em seu nome a marca de um povo lutador, idealizador e 
aventureiro. A província de Lucca deu origem, em razão de sua história, à 
expressão lucheriano, sinônimo de garra, determinação e perseverança. Esses são 
os motivos pelos quais as comunidades italianas, que há mais de um século vieram 
para o Brasil e contribuíram com a construção e desenvolvimento da nossa São 
Paulo, desejam homenagear uma cidade que guarda analogia com a grandeza 
espiritual, social e sentimental do povo italiano. 
A Comissão de Constituição e Justiça solicitou informações de caráter técnico ao 
Poder Executivo Municipal que respondeu que o nome proposto reúne condições de 
ser oficializado, razão pela qual proferiu parecer de legalidade, oferecendo, todavia, 
Substitutivo para adaptar o projeto à melhor técnica de elaboração legislativa. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente concluiu que a 
proposta atende às normas urbanísticas, não havendo impedimento técnico, 
emitindo parecer favorável, nos termos do substitutivo da Comissão de Justiça. 
No âmbito de competência desta Comissão, a iniciativa merece prosperar, pois se 
trata de prestar justa homenagem a uma cidade importante na história e na 
memória dos imigrantes italianos de cujo esforço e dedicação resultou relevante 
parcela da atual grandeza de nossa metrópole. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer. 
Sala da Comissão Educação, Cultura e Esportes, em 17/05/05. 
Claudete Alves – Presidente  
Ademir da Guia – Relator 
Claudinho de Souza 
Beto Custódio 
Carlos Apolinário 
Aurélio Nomura 

Educ0349-2005.doc 


