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PARECER Nº 1652/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 283/2018 

O presente projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Sandra Tadeu, denomina 
Praça Edmundo Alves de Oliveira, o logradouro público inominado localizado na confluência da 
Rua Haquea com a Rua Oanani, no Distrito do Jardim Santa Maria, Prefeitura Regional de 
Itaquera, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com substitutivo. 

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

Segundo a justificativa do projeto, o homenageado nasceu em 29/03/1948, foi 
metalúrgico por mais de 35 (trinta e cinco) anos, residiu e foi comerciante na região de Itaquera 
por mais de 40 (quarenta) anos, ajudando no desenvolvimento da comunidade local, inclusive 
participando do mutirão de asfaltamento da Rua Jamelão. 

A Coordenação de Denominação de Logradouros e Próprios Municipais da Secretaria 
de Cultura assim se manifestou: "A partir da verificação das informações contidas nos 
documentos juntados neste expediente, concluímos que a propositura em questão atende ao 
estabelecido pela Lei nº 14.454, de 27 de junho de 2007, regulamentado pelo Decreto nº 
49.346, de 27 de março de 2008, tendo, portanto, condições de uma posição favorável à sua 
aprovação. Quanto ao mérito, consideramos que o nome indicado referencia o bairro onde se 
encontra o logradouro em questão por se tratar de antigo morador, o que contribui para a 
preservação da memória local." 

Em virtude do exposto, a Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua 
competência, entende que a propositura é meritória e 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 25/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 26/09/2019, p. 89 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


