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PUBLICADO DOM 27/11/2003 
 
 
 
 
 
 
PARECER 1410/2003 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O PROJETO 
DE LEI Nº 303/03 
Tendo a autoria do nobre Vereador Edivaldo Estima, a propositura em exame tem por finalidade 
instituir o “Dia do Bairro Engenheiro Marsilac”, a ser comemorado, anualmente, em todo 24 de 
junho. A data escolhida, 24/06/, serve para rememorar o santo padroeiro do bairro, João Batista, 
cuja data festiva é justamente esse dia. 
O projeto dispõe, ainda, que as escolas municipais situadas naquele bairro, no mês que antecede 
a efeméride ora criada, poderão realizar promoções alusivas à história e às tradições daquela 
localidade, de modo que as crianças possam melhor aprender sobre o bairro onde vivem.  
Busca-se, assim, além de homenagear o povo simples e humilde daquela comunidade, também 
inserir a datafestiva no Calendário Oficial de Datas e Eventos da Municipalidade, de modo que 
possa haver uma oportunidade de congraçamento entre as pessoas que habitam Engenheiro 
Marsilac. 
Há parecer, pela legalidade, da Comissão de Constituição e Justiça (fls. 5/6) que, no entanto, 
apresentou substitutivo, a fim de adaptar a propositura a uma melhor técnica de elaboração 
legislativa.  
No âmbito da competência desta Comissão, entendemos que a propositura deva receber a 
aprovação desta Casa, pois se trata de inserir no Calendário Oficial de Datas e Eventos da 
Municipalidade uma data que sirva para rememorar a construção, em 1935, da estrada de ferro 
ligando Mairinque a Santos. Nessa obra de engenharia destacou-se José Alfredo Marsilac, que 
participou ativamente, como engenheiro, da construção dessa via férrea, em especial da estação 
a qual ele empresta o seu nome.  
Engenheiro Marsilac é o bairro mais afastado do centro da cidade, e é também o bairro mais 
carente e mais desprovido de serviços e melhorias públicas. Desse modo, é importante uma data 
comemorativa que sirva para as autoridades lembrarem-se de seus problemas e procurarem 
minimizá-los ou mesmo resolvê-los, para o bem das pessoas que lá habitam. 
Pelo exposto, o nosso parecer é favorável à matéria enfocada, mas nos termos do substitutivo 
mencionado. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 02/10/2003. 
Beto Custódio - Presidente 
Domingos Dissei – Relator 
Marcos Zerbini 
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