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PARECER N° 1489/2016 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 637/2015. 

Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Alessandro Guedes, que 
denomina Praça José Fernandes Ribeiro, o logradouro inominado, a qual está situada entre as 
ruas Geraldo Silvane com Gentil Fabriano e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade na forma de substitutivo. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente emitiu parecer 
favorável ao substitutivo da Comissão de Constituição Justiça e Legislação Participativa. 

O projeto acompanha os requisitos legais necessários, tais como, justificativa do 
projeto e a localização do logradouro público a ser denominado. 

De acordo com justificativa do autor, o homenageado, o Sr. José Fernandes Ribeiro, 
estabeleceu residência na região da Vila Carmosina e desenvolveu diversos feitos sociais junto 
à associação de bairro da região. Trabalhou com os moradores para estabelecer metas e 
objetivar melhorias à comunidade como pavimentação, estruturação local, plantio de árvores 
na região, inclusive, onde existe a praça, a qual ele regava e cuidava das plantas. Pai amoroso, 
marido exemplar e um homem que comumente trabalhou ao bem social e comunitário sem 
trocas, buscando melhorias regionais constantes. 

Em face ao exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e deve prosperar, portanto, favorável é o 
parecer, nos termos do Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 26.10.2016. 

Ver. Reis (PT) - Presidente 

Ver. Claudinho de Souza (PSDB) 

Ver. Paulo Fiorilo (PT) - Relator 

Ver. Eliseu Gabriel (PSB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 01/11/2016, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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