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PARECER N° 1775/2019 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 
ESPORTES SOBRE O PROJETO DE LEI N° 338/2018. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Toninho Paiva, denomina 
Praça Passarela Oddone Dall'Occo a passagem elevada para pedestres situada 
transversalmente sobre a Rua Francisco Peres, tendo nas extremidades a Rua Ettore Lantieri e 
a Estação Sacomã do Expresso Tiradentes, Distrito do Ipiranga, Prefeitura Regional do 
Ipiranga, e dá outras providências. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa emitiu parecer de 
legalidade com substitutivo, que visa adequar o texto às regras de técnica legislativa. 

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

Trata-se de projeto de lei que visa denominar uma passagem elevada para pedestres 
com o nome de Passarela Oddone Dall'Occo. O objetivo é a denominação de um espaço 
inominado e a homenagem a ser prestada ao Sr. Oddone DallOcco, (imigrante italiano) que, 
segundo o autor do presente PL, foi um grande empreendedor  na comunidade onde 
trabalhava na cidade de Bauru, o que impulsionou a construção de uma Cooperativa Regional, 
que foi fundamental para o crescimento da lavoura em toda a região. Em São Paulo constituiu 
uma fábrica para confecção de sapatos "sob medida" - sapatos especiais para portadores de 
deficiência física, além de angariar recursos financeiros e materiais que eram direcionados aos 
menos favorecidos e uma pequena farmácia que fornecia medicamentos a preço de custo e 
atendimento aos moradores do bairro (região do Ipiranga). 

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

Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 02/10/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 03/10/2019, p. 128 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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