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PARECER N° 1511/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 354/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Eliseu Gabriel, revoga em 
todos os seus termos o Decreto 33.435 de 21 de julho de 1993, que denominou o logradouro 
de CADLOG 44.934-2, localizado no setor 016 Quadra 139, passando a denominar-se 
LOURENÇO CARLOS DIAFÉRIA, em conformidade com o Decreto 57.146 de 25 de julho de 
2016 e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com substitutivo, a fim de ajustar a descrição do logradouro, nos termos propostos 
pelo Executivo. 

A Comissão de Politica Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente exarou parecer 
favorável ao substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Legislação 
Participativa. 

O autor da propositura justifica que a atual denominação deste logradouro esta em 
nome do Ministro Alfredo Buzaid que atuou no período mais sombrio da história brasileira, foi 
nomeado pelo então Presidente Médici, no período de 1969 a 1974, sendo um dos apoiadores 
do Ato Institucional nº 5 que instaurou o período mais intenso de repressão. Foi através deste 
ato que se legalizou a cassação de direitos civis, políticos e violações aos direitos humanos 
durante a ditadura militar. Uma vez que o homenageado atual é uma autoridade que 
representa um período de inúmeros crimes contra a nação, esta sendo proposto este projeto 
de lei que faz uma justa homenagem ao Lourenço Carlos Diaféria que sofreu as agruras do 
cárcere no período militar. Nascido aos 28 dias do mês de agosto de 1933, no bairro do Brás, 
em São Paulo, faleceu vítima de infarto no dia 16 de setembro de 2008, aos 75 anos. Contista, 
cronista, jornalista, começou sua carreira jornalística em 1956 na Folha da Manhã, atual Folha 
de S. Paulo, onde escreveu 1369 crônicas. A carreira de cronista se iniciou, no ano do golpe 
militar, em 1964, quando escreveu seu primeiro texto assinado. Autor de relatos sobre o 
cotidiano da cidade de São Paulo permaneceu no periódico até 1977, quando foi preso pelo 
regime militar devido ao conteúdo da crônica Herói. Morto. Nós. 

Em virtude do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura deve prosperar, sendo, portanto, favorável o parecer 
ao substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 04/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 115 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


