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PARECER N° 997/2018 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 674/2017. 

O presente Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Alfredinho, denomina a Rua 
Doze, paralela à Rua Samuel Scott, como Rua Elizeu Ferreira de Paiva e dá outras 
providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
Legalidade com apresentação de substitutivo, o qual visa unicamente ajustar a descrição do 
logradouro, nos termos propostos pelo Executivo. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
Favorável ao Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Na justificativa do projeto em pauta o autor discorre sobre a necessidade desta 
mudança uma vez que a desconfiguração lógica e a falta de CEP na referida rua dificultam a 
atividade comercial local pois o CEP constante no IPTU dos moradores está errado, impedindo 
a abertura de novas firmas. Além disso, algumas distribuidoras se negam a realizar vendas às 
empresas locais devido à dificuldade de entrega, tendo em vista que meios não oficiais de 
busca como o Google Maps, Waze e outros sistemas de GPS identificam um trecho da Rua 
Doze como Rua Samuel Scott e tal trecho é contínuo a essa rua. 

Os moradores locais fizeram um abaixo assinado pedindo esta mudança, solicitando 
um número de CEP e a mudança do nome da rua para homenagear o Sr. Elizeu Ferreira de 
Paiva que atuou no comércio imobiliário local e que teve ação decisiva para a pavimentação 
das ruas da comunidade, além de ter lutado para a construção da unidade básica de saúde do 
bairro e buscado a extensão de duas linhas de ônibus que passaram a atender os moradores 
que não tinham acesso ao transporte público. 

Quanto ao mérito da propositura que cabe a essa Comissão de Educação, Cultura e 
Esportes analisar, entendemos ser justa a homenagem, 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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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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