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PARECER N° 1362/2006 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº  792/2005. 
De autoria do Nobre Vereador Adolfo Quintas, cuida o presente projeto de denominar Praça 
Pedro Luiz Matavelli, o espaço livre sem denominação localizado na Rua Roberto Augusto 
Collin com a Rua José Lopes Rodrigues e Avenida Paranaguá, altura do n° 1900, Jardim 
Matarazzo, Distrito de Ermelino Matarazzo 
Sustenta o autor, em sua justificativa, que o homenageado nasceu em 14 de agosto de 
1922 na cidade de Matão, Estado de São Paulo. Descendente de imigrantes italianos 
radicados no interior de São Paulo, Pedro Matavelli trabalhou na lavoura de café na sua 
juventude. Veio para a cidade paulistana em 1945 e trabalhou como operário na Companhia 
Nitro Química. Foi um dos fundadores do Clube de Dirigentes Lojistas de Ermelino 
Matarazzo, já no exercício da profissão de alfaiate. Representou o bairro e vários eventos, 
como o de comemoração dos 450 anos de fundação da cidade. 
A Comissão de Constituição e Justiça solicitou informações de caráter técnico ao Poder 
Executivo Municipal que respondeu que a alteração proposta reúne as condições de ser 
oficializado. Diante das informações, a Comissão proferiu parecer de legalidade, oferecendo 
substitutivo para aperfeiçoamento da localização. 
A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente concluiu que a proposta 
atende às normas urbanísticas e que não há impedimento técnico. Neste sentido, emitiu 
parecer favorável nos termos do substitutivo da CCJ. 
No âmbito de competência desta Comissão entendemos que a proposta é meritória e atende 
o interesse público, pois o homenageado se destacou por sua atividade profissional e 
liderança junto aos moradores bairro. Sua estima pela comunidade local pode ser conferida 
pelo abaixo-assinado apresentado sustentando a homenagem. 
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer, nos termos do substitutivo da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, 03/10/06 
Claudinho de Souza – Presidente 
Beto Custódio - Relator 
Carlos Giannazi 
Myryam Athie 
Senival 
 


