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PARECER N° 1015/2009 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº 320/08. 
Trata-se de projeto de lei de autoria do n. Vereador Donato que visa alterar o nome da 
Rua Nilton Machado de Barros, para Rua Guilherme Farias da  Silva, no trecho 
compreendido entre a Rua Said Kalaf até a comunidade Nossa Senhora Aparecida, no 
Parque Fernanda, Distrito do Capão Redondo. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa concluiu que a proposta 
reúne condições de prosperar, exarando parecer pela legalidade.  
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.  
Quanto ao mérito, esta Comissão entende que a iniciativa é louvável e deve receber a 
aprovação desta Casa de Leis. A iniciativa se baseia no Projeto de Infra Estrutura – 
PAT PRO SANEAR, que irá provocar a segmentação da Rua Nilton Machado de Barros. 
Considerando este quadro, a bem do interesse público, a propositura se antecipa e 
ajusta a situação de duas ruas diferentes com um mesmo nome.  
Além disso, o homenageado é reconhecido pela comunidade local por sua dedicação ao 
trabalho comunitário, seja no processo de organização de demandas através da 
associação de moradores que ajudou a fundar na região, seja na participação política 
apresentando as demandas por melhorias locais ao poder público. Desta maneira é 
justa a homenagem, ora proposta, de perpetuar seu nome em logradouro na 
comunidade na qual desempenhou ativo papel político, representando a Associação de 
Moradores do Parque Fernanda, lutando por melhorias da infra-estrutura da mesma. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 30/09/2009. 
Eliseu Gabriel - PSB – Presidente 
Netinho de Paula – PC do B - Relator 
Alfredinho - PT 
Claudinho – PSDB 
Cláudio Fonseca – PPS 
Jooji Hato – PMDB 
Marco Aurélio Cunha – DEM 
 


