
 
 
 
 

 

PROJETO DE LEI 104/2015  

Complementa a denominação do "Centro Esportivo e de Lazer Ermelino 
Matarazzo", que passa a denominar-se "Centro Esportivo e de Lazer 
Ermelino Matarazzo - Alastair Quintas Gonçalves", e dá outras 

providências. 
 
Art. 1º Fica denominado Centro Esportivo e de Lazer Ermelino Matarazzo - 

Alastair Quintas Gonçalves, o Centro Esportivo e de Lazer Ermelino Matarazzo, 

localizado na Rua Reverendo João Euclides Pereira, 8, CEP 03814-080, Distrito 

de Ermelino Matarazzo Subprefeitura de Ermelino Matarazzo. Art. 2º As despesas 

decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário. Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data 

da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

JUSTIFICATIVA 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo complementar a denominação do 

"Centro Esportivo e de Lazer Ermelino Matarazzo", que passaria a denominar-se 

"Centro Esportivo e de Lazer Ermelino Matarazzo - Alastair Quintas Gonçalves", 

localizado na Rua Reverendo João Euclides Pereira, 8, CEP 03814-080, Distrito 

de Ermelino Matarazzo, Subprefeitura de Ermelino Matarazzo. A nomeação tem 

por objetivo preservar a memória histórica e homenagear um grande benfeitor 

do bairro de Ermelino Matarazzo. Alastair Quintas Gonçalves nasceu em 13 de 

junho de 1926 na Cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, e faleceu em 20 de 

maio de 1990, na Capital de São Paulo. Ainda muito jovem mudou-se para 

Ermelino Matarazzo, onde casou e constituiu família. Na década de 50, entrou 

para a Força Pública do Estado de São Paulo, a qual, após incorporação da 

Guarda Civil, passou a denominar-se Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi 

transferido, então, para a reserva com a patente de terceiro sargento. No bairro, 

foi Presidente da Sociedade Amigos de Ermelino Matarazzo (SAEM) por mais de 

três décadas, onde iniciou sua luta em beneficio da comunidade ermelinense, 

luta árdua que resultou em desenvolvimento para a região. Também foi 

funcionário da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 



(SABESP), participando da implantação da rede de água e esgoto de Ermelino 

Matarazzo e Ponte Rasa. Entre os benefícios conquistados pela luta de Alastair 

como presidente da SAEM, merecem destaque: iluminação pública da Avenida 

Paranaguá, iluminação pública da Rua Miguel Rachid, pavimentação e iluminação 

pública da Avenida Boturussu, pavimentação e iluminação pública da Rua Rui 

Pirozzelli, pavimentação e iluminação da Rua Shobee Kumagai, entre outras. 

Alastair Quintas Gonçalves lutou pela construção do Hospital Municipal Dr. Alípio 

Correa Neto, pela implantação do distrito policial 24º DP de Ermelino Matarazzo 

e pela instalação de agência bancária em favor da comunidade local. Alastair é 

considerado um dos maiores benfeitores de Ermelino Matarazzo, foi o idealizador 

da Festa do 1º de Maio, a mais tradicional festa popular realizada pela 

comunidade, em homenagem ao trabalhador brasileiro. Preocupado com a 

qualidade de vida dos moradores da região, lutou pela criação do Centro 

Esportivo e de Lazer Ermelirio Matarazzo. Diante do exposto, justifica-se a 

importância desta nominação, por sua obra, seu trabalho social e sua extrema 

dedicação à comunidade. Por ser uma justa homenagem, pretende o proponente 

o apoio dos nobres vereadores. 

 


