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PARECER N° 578/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 192/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Sandra Tadeu, denomina 
Praça Jefferson Zacarias, o logradouro público inominado localizado entre a Rua Luis Filipe 
Alberti e Rua Fortunato de Minas, Prefeitura Regional de Itaquera, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade por meio de substitutivo, destinado a adequar a descrição do logradouro. 

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

Trata-se de projeto de lei que pretende homenagear um jovem exemplar, que nasceu e 
viveu sua infância e adolescência na região de Itaquera e, segundo a justificativa da autora, 
desde criança utilizava e cuidava da conservação da praça que se pretende denominar. 

Infelizmente, em 20/11/2006, aos vinte anos de idade, praticando outro hobby, que era 
passear de moto, veio a falecer num acidente automobilístico, deixando muitas saudades entre 
seus familiares e amigos. Pela sua liderança e atitudes, os moradores, espontaneamente, 
sugeriram esta justa homenagem, dando à Praça o nome de quem tanto a defendeu. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, o parecer favorável ao substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 08/05/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 09/05/2019, p. 108 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


