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PARECER N° 439/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 594/2017.
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, dispõe sobre a
denominação da Viela João Carlos Pereira, o logradouro público inominado localizado na altura
do nº 203 da Rua Vasconcelos de Almeida, Vila Barbosa, Casa Verde, São Paulo.
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de
legalidade na forma do substitutivo, o qual visa unicamente ajustar a descrição do logradouro,
nos termos propostos pelo Executivo.
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer
favorável nos termos do substitutivo da CCJLP.
Na Justificativa, o autor do projeto defende sua iniciativa como forma de
reconhecimento póstumo à memória do Sr. João Carlos Pereira, afirmando que o
homenageado "sempre buscou meios de melhorar a qualidade de vida da sua região, para ter
sua rua reconhecida, já que se tratava de um loteamento, reuniu os moradores e planejou a
doação de dois metros do terreno de cada proprietário para abertura da viela. Após todo o
tramite de doação, solicitou a abertura da viela, canalização do esgoto, ligação água, asfalto,
arrecadou fundos junto aos moradores para a instalação dos postes de iluminação pública e
sua ligação. Até quase a data de sua morte, tentou sem sucesso, a oficialização da viela
perante aos órgãos competentes, razão pela qual pretendem homenageá-lo denominando a
rua com seu nome".
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 17/04/2019.
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