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PARECER N° 710/2009 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 146/08. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do n. Vereador Toninho Paiva que visa denominar 
Passarela Valentim dos Santos Diniz, a passagem elevada para pedestres que interliga 
a Avenida Aratãs sobre a Avenida Moreira Guimarães, nos Distritos de Moema e Saúde, 
Subprefeitura de Vila Mariana. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa enviou pedido de 
informações ao Executivo que concluiu que a proposta reúne condições de prosperar. 
Desse modo, a Comissão exarou parecer pela legalidade oferecendo, todavia, 
substitutivo a fim de adequar a propositura à descrição sugerida pelo Executivo (fls. 
21/22). 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente entendeu que a 
propositura não encontra impedimento técnico urbanístico e se manifestou favorável 
ao seu prosseguimento, na forma do substitutivo da Comissão de Justiça e Legislação 
Participativa (fls. 25). 
Quanto ao mérito, esta Comissão entende que a iniciativa é louvável e deve receber a 
aprovação desta Casa de Leis, pelos motivos expostos a seguir: 
Valentim dos Santos Diniz, nascido em 18/08/1913, em Portugal, foi o fundador do 
Grupo Pão de Açúcar, tendo iniciado sua obra empreendedora, em 07/09/1948, com a 
doceira Pão de Açúcar, nome inspirado em uma das imagens do Brasil que viu do navio 
que o trazia. Sua iniciativa gerou muitos empregos ao longo dos anos, além de 
impulsionar o comércio e a economia. O homenageado faleceu em 16/03/2008, aos 94 
anos de idade. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 19/08/09. 
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