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PARECER N° 386/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 856/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Toninho Vespoli visa 
denominar Travessa Dario de Souza, o Logradouro Público inominado, conhecido como "Viela 
7", com início na Rua Liseta Lassala Freire Oliveira, entre a Rua Benedito Pereira Ignácio e o 
logradouro conhecido como Viela 5 e término na Rua Antônio Simão da Costa, no Bairro 
Jardim dos Manacás, Distrito do Grajaú, Prefeitura Regional de Capela do Socorro, e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade por meio de substitutivo, o qual visa unicamente ajustar a descrição do logradouro, 
nos termos propostos pelo Executivo para "Viela Dario de Souza". 

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

De acordo com a justificativa do autor do presente projeto de Lei, destaca-se que o 
Senhor Dario de Souza, foi morador da "Viela 7" por mais de 40 anos, um dos primeiros 
moradores do Bairro, sendo conhecido entre os demais moradores como uma pessoa de muito 
prestígio e admiração, pela sua história, tendo participado na construção do Bairro Jardim dos 
Manacás.  Alguns moradores o chamavam carinhosamente de "zelador da viela", razão pela 
qual seria uma singela homenagem a ele e aos seus familiares. 

Em virtude do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve 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 10/04/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/04/2019, p. 75 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


