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PARECER N° 754/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 408/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, denomina 
Viaduto Frei Yves Terral o espaço viário inominado situado transversalmente sobre a Rua João 
Moura, sob o leito da Avenida Paulo VI, e dá outras providencias. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade. 

A Comissão Politica Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer favorável. 

Segundo justificativa do autor, a propositura visa homenagear a um cidadão que 
dedicou sua vida a anunciar o evangelho desde os tempos de missionário na França. No Brasil 
a partir de 1965 serviu como sacerdote e grande divulgador da devoção a Nossa Senhora de 
Fátima, tornando-se conhecido como "Frei Ivo". Em setembro de 2010 falece aos 72 anos de 
idade, deixando seu legado de inteira disponibilidade para os serviços da igreja com 
humildade, alegria e disposição daquele que atendeu ao chamado de Deus desde sua infância. 

Para tanto, obstante é a manifestação do Executivo Municipal, pois embora a Avenida 
Paulo VI seja bem público denominado, sua alteração, mesmo que parcial, não encontra em 
consonância com as hipóteses permissivas de alteração previstas nos incisos do art. 5º da Lei 
nº 14.454/07, alterado pela Lei nº 15.717/13. O logradouro em questão esta classificado como 
viaduto, porém neste trecho sobre a Rua João Moura, não há fundamento em denominar com 
nome diverso da Avenida Paulo VI já que não existe barreira física que determine o início e o 
fim do viaduto em relação à avenida. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que o homenageado em questão pode ser indicado como um admirador de Sérgio Paranhos 
Fleury (entre outros militares e ditadores), um dos maiores torturadores da ditadura civil-militar 
(1964-1958). Conforme pesquisa realizada aos oito dias do mês de maio de dois mil e nove, 
em celebração de aniversário de 30 anos da morte de "Fleury", na Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima no bairro de Sumaré, Capital, o religioso explicitamente fez alusão a este delegado, 
enfatizando com louvor frases como: "nós amamos Fleury", e estamos reunidos para lembrar o 
ideal do jovem Fleury, lembrar que ele tinha um ideal". Na hora do Pai Nosso, Frei Yves pediu 
aos presentes que orassem "em nome de Jesus e Fleury". 

Em que pese sua posição de religioso, não foram encontradas menções que o 
homenageado tenha apresentado em relação à defesa dos direitos humano, a tortura, 
assassinatos e desaparecimentos de pessoas que se opõe politicamente a "ordem" vigente, 
portanto contrario é o parecer. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 22/05/2019. 

BETO DO SOCIAL (PSDB) 

GILBERTO NASCIMENTO (PSC) 

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) 

ELISEU GABRIEL (PSB) - Presidente 

JAIR TATTO (PT)- Relator do Voto Vencedor 

TONINHO VESPOLI (PSOL) 
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VOTO VENCIDO DO RELATOR VEREADOR CLAUDINHO DE SOUZA DA 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O PROJETO DE 

LEI Nº 408/2018. 
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, denomina 

Viaduto Frei Yves Terral o espaço viário inominado situado transversalmente sobre a Rua João 
Moura, sob o leito da Avenida Paulo IV, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
favorável. 

Segundo a justificativa do autor, a homenagem é um justo reconhecimento da Cidade a 
um cidadão exemplar que dedicou sua vida a anunciar o evangelho desde os tempos de 
missionário na França. No Brasil a partir de 1965 serviu como sacerdote e grande divulgador 
da devoção a Nossa Senhora de Fátima. Com seu dinamismo, criatividade e bondade 
impulsionou o desenvolvimento da comunidade do Santuário de Nossa Senhora de Fátima 
tornando-se conhecido como "Frei Ivo", Em setembro de 2010 falece aos 72 anos de idade, 
deixando seu legado de inteira disponibilidade para os serviços da igreja com humildade, 
alegria e disposição daquele que atendeu ao chamado de Deus desde a infância. 

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

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 22/05/2019. 

BETO DO SOCIAL (PSDB) - Contrário 

CLAUDINHO DE SOUZA (PSDB) - Relator 

GILBERTO NASCIMENTO (PSC) - Contrário 

EDUARDO MATARAZZO SUPLICY (PT) - Contrário 

ELISEU GABRIEL (PSB) - Presidente - Contrário 

JAIR TATTO (PT)- Contrário 

TONINHO VESPOLI (PSOL) - Contrário 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/06/2019, p. 107 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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