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PARECER Nº 1753/2018 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

237/2018. 

De autoria do Vereador Professor Claudio Fonseca, o presente projeto de lei tem como 
objetivo acrescentar a denominação do Viaduto Jaceguai, situado ao longo da Avenida Radial 
Leste sobre a Avenida 23 de Maio, no Subdistrito da Sé, o nome do Professor Palmiro 
Mennucci. 

O autor justifica a homenagem ao Professor Palmiro Mennucci em razão de seu 
trabalho frente aos movimentos de defesa dos direitos do magistério e de um ensino público de 
qualidade. O homenageado nasceu em 1927 e faleceu em 2009, viveu toda sua vida na cidade 
de São Paulo que tanto amava. Em 1943 ingressou no Centro do Professorado Paulista como 
mensageiro, entidade que chegou a dirigir em 1997. Por sua atuação buscando 
incansavelmente a promoção de uma escola pública de qualidade para todos, teve sua 
brilhante carreira como homem público premiada com sua eleição à Assembléia Legislativa do 
Estado de São Paulo. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste projeto de lei, aprovando, contudo, substitutivo para adequar o texto às regras 
básicas da técnica legislativa elencadas na Lei Federal Complementar 95/1998. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente considera o projeto 
adequado às normas urbanísticas, razão pela qual se manifesta favoravelmente a sua 
aprovação nos termos do substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 07/11/2018. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 10/11/2018, p. 87 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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