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PARECER N° 996/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 802/2017. 

O presente projeto de lei, de autoria do Nobre Vereador Ota, denomina Praça OLIMPIA 
CANDIDA DE OLIVEIRA, a área livre municipal inominada, situada na confluência entre as 
Ruas dos Arvoredos e Rua Água Preta situadas na Vila Nova Cachoeirinha, Prefeitura 
Regional Casa Verde-Cachoeirinha São Paulo, SP e dá outras providencias. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa (CCJLP) exarou parecer 
de legalidade com substitutivo, a fim de adequá-lo às exigências da boa técnica legislativa 
conforme apontou manifestação do Executivo. 

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

A propositura ora em discussão tem por meta conferir justa e inexorável homenagem à 
uma importante cidadã, cujos préstimos para a sua localidade se mostraram fundamentais para 
garantir melhorias de vida para segmentos importantes da população. Assistencialista ou não, 
as práticas da Sra. Olímpia Cândida de Oliveira se mostraram relevantes para pessoas que, 
sem tal auxílio, teriam seu sofrimento físico, e até mesmo psíquico, ampliado de modo 
exponencial. Quando o Poder Público é faltoso, é extremamente válida a contribuição de 
pessoas que se dispõem a ceder seu tempo e sua capacidade física e mental para oferecer 
algum tipo de serviço. 

Face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura está em sintonia com os ditames da Lei nº 14.454, de 
27 de junho de 2007, regulamentada pelo Decreto nº 49.346, de março de 2008, é meritória e 
deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer nos termos do substitutivo da Comissão 
de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 20/06/2018. 
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