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PARECER 1770/2003 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 109/03 
Tendo por autor o nobre Vereador Toninho Paiva, a propositura em epígrafe visa a dar 
o nome de Rua Valter Gazarra ao logradouro público inominado conhecido como Rua 
“14”, com início na Rua Nello Bini e término na Rua Felisbela Gonçalves, no Distrito de 
Vila Formosa. 
Após receber as informações que solicitara ao Executivo, pôde a douta Comissão de 
Constituição e Justiça opinar pela legalidade da matéria, mas apresentando, no 
entanto, um substitutivo para atender às sugestões de CASE-4. Por sua vez, a ínclita 
Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente também se postou 
favoravelmente à medida, mas apresentou novo substitutivo para corrigir a grafia de 
algumas das denominações de ruas mencionadas. 
Esta Comissão de Educação, Cultura e Esportes, ao opinar com referência ao mérito e 
ao interesse público, entende que nada impede a aprovação da propositura por esta 
Casa de Leis, principalmente por se tratar de prestar justa homenagem a pessoa que, 
segundo os dizeres da Justificativa e de sucinta biografia que ilustra a matéria, sempre 
foi voltado para o bem comum e para o desenvolvimento da região onde hoje se situa 
o logradouro que ora se quer nomear.  
Sua dedicação ao bairro do Tatuapé e à Zona Leste como um todo é o motivo maior 
pelo qual este projeto deva merecer a acolhida desta Casa, pois, ao longo dos seus 67 
anos de vida, participou dos mais importantes clubes de serviços e entidades de 
utilidade pública daquela região paulistana. 
Pelo exposto, o nosso parecer é favorável, mas na conformidade do substitutivo 
mencionado da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 04/12/2003. 
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