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PARECER N° 440/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 169/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Noemi Nonato, denomina 
Praça Juraci Batista de Campos o logradouro inominado, localizado na Avenida Guido Caloi, 
no entroncamento com a Avenida Luiz Gushiken, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com substitutivo, que visa ajustar a descrição do logradouro nos termos propostos 
pelo Executivo. 

A Comissão Politica Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer favorável 
ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Segundo a justificativa do autor, a homenagem é um justo reconhecimento da Cidade a 
uma professora com atuação destacada na região, tendo lecionado para mais de 6.000 alunos 
durante sua carreira.  A Sra. Juraci Batista Campos foi moradora do bairro Jardim São 
Francisco por 35 anos, atuando também em diversos projetos comunitários e na alfabetização 
de jovens e adultos. Foi líder comunitária da região e membro da Associação Brasil SGI, 
participando da Criação do Projeto "Makiguti em Ação", grupo de voluntários que leva para as 
escolas a filosofia humanística. Deixou uma grande história de vida no bairro e atuou em prol 
da comunidade. 

O Executivo manifestou-se favoravelmente à propositura, que atende ás normas 
municipais, recomendando apenas modificação na redação do artigo primeiro, para maior 
clareza na identificação do logradouro. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, o parecer favorável nos termos do 
substitutivo da CCJLP. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 17/04/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 18/04/2019, p. 97 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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