
01
-0

11
1/

20
20

jftl

ÍOÈl CÂMARA MUIMBCtPAL DE

SAO PAULO

PL - PROJETO DE LE1111/2020 DE 06/03/2020

Prornovente:

Ver. TONINHO VESPOLI

Ementei:

REDENOMINA COMO "RUA ZUME3I DOS PALMARES" O 
LOGRADOURO DENOMINADO COMO "RUA JORGE VELHO", 
LOCALIZADO NO BAIRRO DO BOM RETIRO.

Observações:



SAO PAULO
PROJETO DE LEI N° PL 1

111/2020 J

“Redenomina como “Rua Zumbi dos

Palmares” o logradouro denominado como 

“Rua Jorge Velho”, localizado no bairro do 

Bom Retiro.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:

si

Art. 1° O logradouro público denominado Rua Jorge Velho, localizado no bairro dqg
«

Bom Retiro, passa a denominar-se Rua Zumbi dos Palmares. F8
é

Art. 2o As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta da _ 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
í>

I

Art. 3o EEsta Lei entra em x/igor na data de sua publicação, revogadas as disposiçõe^* 
s 

em contrário. ;
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto de lei com o objetivo de renomear o logradouro Rua Jorge 

Velho, que homenageia o bandeirante Domingos Jorge Velho, dando-lhe a 

denominação nova de Rua Zumbi dos Palmares.

Domingos Jorge Velho, foi um bandeirante paulista historicamente e 

amplamente conhecido por suas expedições e genocídios de povos indígenas e 

extermínios da população negra quilombola na capitania de Pernambuco. Alguns 

documentos históricos, inclusive; atribuem à Domingos Jorge Velho a destruição total 

de Palmares de Zumbi.

Diante desta situação, surgiu o projeto “ZUMBI RESISTE” elaborado através 

da faculdade Zumbi dos Palmares, por seus respectivos alunos, que tem por objetivo 

reb atear o logradouro na região central de São Paulo que atualmente homenageia o 

geriocida Domingos Jorge Velho.

Portanto, a presente propositura abraça os anseios do citado movimento para 

realizar uma verdadeira justiça histórica ao homenagear uma figura que realrnente 

lutou poir liberdade, igualdade e justiça.

Cumpre destacar também que o presente projeto encontra respaldo na o 

inciso IV do artigo 5o da Lei Municipal n° 14.454/2007. Além disso, para dar maior 

legitimidade à alteração, junta-se abaixo assinado dos moradores, em que pese se 

trate de um rua com poucas residências.

Ante a relevância da matéria, esperamos a colaboração cio Egrégio Plenário 

para que este projeto venta a ser aprovado.

Sala das Sessões,

TONINHO VESPOLI

Vereador
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DANIEL AIÉÍa^Óa ROSA

“RjÁcM^kstrat,vo~*
ABAIXO-ASSINADO PARA REDENOMINAÇÃO DO LOGRADOURO 

VELHO” PARA “RUA ZUMBI DOS PALMARES”

Nós, cidadãos residentes e domiciliados à Rua Jorge Velho, São Paulo - 
SP pleiteamos ao Município de São Paulo, por intermédio deste abaixo- 
assinado a redenominação do logradouro “Rua Jorge Velho”, para a “Rua 
Zumbi dos Palmares”, com objetivo de realizar justiça histórica ao homenagear 
urna figura que lutou por liberdade em nosso país.
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Certidão
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digitalmente no sistema SPLegis por:
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