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PARECER Nº 2335/2019 DA COMISSÃO DE POLÍTICA URBANA, 
METROPOLITANA E MEIO AMBIENTE SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 

572/17. 
De autoria da nobre Vereador Eliseu Gabriel, o presente projeto de lei tem como 

objetivo: "dispõe sobre a alteração da denominação do Parque Municipal Vila dos Remédios 
para Parque Municipal Vila dos Remédios - Professor Eduardo de Oliveira e dá outras 
providências". 

O autor defende sua iniciativa como forma de reconhecimento póstumo à memória do 
homenageado. Segundo o autor, Eduardo de Oliveira nasceu em São Paulo em 1926, foi 
professor, poeta, conferencista, político, ativista e defensor dos direitos humanos, sendo o 
primeiro Vereador negro da cidade de São Paulo, além de fundador e presidente do Congresso 
Nacional Afro-brasileiro (CNAB). 

Autor de Banzo, 1965; Gestas Líricas da Negritude, 1967; Evangelho da Solidão, 1970; 
Hino à Negritude 2009. Fundador e Presidente do Congresso Nacional Afro-Brasileiro (CNAB). 

Eduardo de Oliveira participou dos primórdios da fundação do Ipeafro. Colaborou com 
as revistas Afrodiáspora e Thorh que traz, que traz um artigo de Ironides Rodrigues sobre a 
obra de Eduardo de Oliveira é uma poesia que vem lá do fundo da alma negra, no que tem de 
mais dilacerante, dolorida e antes de tudo, humana e emotiva. Existem nestes cantos que 
parecem compostos para serem declamados pelos troveiros e rapsôdos populares da minha 
África, os grilos que recitavam ao som do balafon, para que a memória coletiva os fosse 
perpetuando, pelos séculos afora. 

Eduardo de Oliveira faleceu em 12 de julho de 2012, no Hospital do Servidor Público 
Estadual, aos 85 anos. 

Além da justificativa com breve biografia do homenageado, acompanha a proposta: 
cópia de artigos publicados sobre o seu trabalho e falecimento do homenageado. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-se pela 
legalidade deste projeto de lei, conforme Parecer 1450/2019 de fls. 22 e verso, aprovando, 
contudo, substitutivo com o objetivo de adequar o texto às regras de técnica legislativa 
elencadas na Lei complementar nº95, de 26 de fevereiro de 1998. 

A Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente manifesta-se 
favoravelmente a aprovação do projeto de lei 572/17, nos termos do substitutivo aprovado pela 
Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. 

Sala da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, em 04/12/2019. 

Dalton Silvano (DEM) - Presidente 

Camilo Cristófaro (PSD) - Relator 
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Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0572/2017 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 06/12/2019, p. 98  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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