
CAMARA MUNICIPAL DH JACAREi
PALACIO  DA LIBERDADI£

SECRETARIA  DE  ASSUNTOS  JURiDICOS

Referente:  PLE  n°  033/2021  e  Emenda  01.

Autoria  do  projeto:  Prefeito  Municipal  lzafas Jos6  de  Santana

Autoria da  Emenda: Vereadores  Rodrigo Salomon,  Hemani  Barreto,  Rog6rio Tim6teo e Roninha

Assunto  do  projeto:  Disp6e sobre  a  denomina¢ao  da  pra¢a  Marielle  Franco  e  da  cria€ao  e  denominacao

das  pra€as  Luiz  Gonzaga  Pinto da  Gama  e  Sensei  Paulo  Gra¢a,  localizadas  no  Bairro Jardim  do  Marques,

Jacarei/SP.

PARECER N° 190.1 /2021 /SAJ/WTBM

Ementa:    Projeto    de    Lei    Municipal.    Disp6e    sobre

denominacao     da     Pra¢as.     Emenda     n°     01      para

exclusao         de         artigo,         Considera¢6es.         Pelo

prosseguimen{o.

I.        DORELAT6RIO

1.        Trata-se  de   Projeto  de  Lei   do  Executivo,  de  autoria  do  Sr.

Prefeito  Municipal,  que  visa  alterar  o  nome  de  uma  pra€a  e  criar  e  criar  e  denominar

outras  duas, homenageando  Mariel/e  Franco,  Luiz  Gonzaga  Pinto  da  Gama e  Sensei

Pau/o Gra€a.

2.        Na   Mensagem   que   acompanha   o   projeto   de   lei   foram

apresentadas  breves  biografias dos  homenageados (fls. 03).

3.        A  Emenda  n°01,  porsua  vez,  prop6e  a  supressao  do  artigo

1°.   Em   sua  justificativa,   aponta   que   a   pra€a   tratada   nesse   dispositivo  j5   recebeu

denomina¢5o  e  que  a  altera€ao  pretendida  n5o  estaria  de  acordo  com  os  termos  do

artigo  50,  da  Lei  Municipal  5784/2013  (fls.  08).
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4.        a      Sr.      Prefeito      encaminhou      posteriormente      novos

documentos,  com  mat6riasjornalisticas  e  artigos  que  melhor discorrem  sobre  as vidas

dos   homenageados   (fls.   14/41).   Apresentou   tamb6m   uma   declara€ao,   advinda   da

Diretoria  de Cadastro e  Controle da  Secretaria de Governo e  Planejamento,  de que  nao

existem  im6veis  pdblicos  ou  particulares  com  frente  para  a  pra€a  tratada  no  artigo  1°

do projeto (fls. 42)

5.        E o breve  relat6rio.  Passamos a analise e  manifestacao.

11.       DA FUNDAMENTACAO

1.        Primeiramente,  destacamos  que  a  mat6ria  tratada  esta  de

acordo  com  o  inciso  I  do  artigo  30  da  Constitui€ao  Federal  de  1988,  por  se  tratar  de

assunto de interesse deste  Municipio:

Art.  30.  Compete  aos  Municipic)s:

I  -legislar sobre assuntos de  interesse  local,.

2.        Em   ambito   Municipal   possui   expressa   previsao   legal   no

artigo  27,  inciso XVII,  da  Lei  Organica  do  Municipio:

Artigo  27  -Compete  a  Camara  Municipal,  com  a  san¢ao  do
Prefeito,  nao  exigida  esta  para o  especificado  no inciso  IV do

artigo  28,  dispor sobre todas as  mat6rias  de  competencia do
Municipio  e,  especialmente;

(...)

XVI]  -  dar  denomina{ao  a  pr6prios,  vias  e  logradouros

pt.blicos;  (grifo  nosso).

3.        Cabeesclarecerque  mencionado  inciso,  bern como  o  inciso

XVI  ("alterar  a   denomina€ao  de   pr6prios,  vias  e   logradouros   pdblicos,   observada  a

legislacao  vigente")  do  artigo  acima  foram  declarados  inconstitucionais  pelo  Tribunal

de  Justi€a   do   Estado   de   Sao   Paulo   (processo   n°    2184.316/?7.2017.8.26.0000)   e   no

trecho final  do ac6rdao constou:
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4.

acerca   de   pr6prios,   vias

Legislativo  e  Executivo.

"Nesse  diapasao,  e  conforme  entendimento  firmado  por  este  Colendo

6rgao  Especial,  a  compct6ncia  legislativa  para  alterar denomina€ao
ou  denominar pr6prios,  vies e logradouros pdblicos 6 concorrente
entre os Poderes Legislative e Executive.
Nesse  contexto,  tendo  em  vista  que  os  incisos  XVI  e  XVII,do  artigo  27,

da   Lei   Organica   do   Municipio   de  Jacarei,   preveem   que"   compete   a

Camara  Municipal,  com  a  sancao  do  Prefeito'',  dentre  outras  mat6rias,

alterar    a     denominac5o    e    dar    denominacao     a    pr6prios,    v.ias    e
logradouros      pdblicos,      evidente     a     viola€ao     a      competencia
concorrente,  porquanto  nao  6  viavel  a  autorizacao  do  Legislativo
para  atuacao  do  Executivo  em  suas  fun€6es,  em  clara  afronta  a
separa¢ao  dos  Poderes  (artigo5°  da  Carta  Bandeirante).  Precedentes
desta  Corte  Especial: ADI  n°  2134376-93.2017.8.26.0000,  Rel.  Des. Alvaro

Passos,   j.    14/03/2018;   ADI    n°    2134417-60.2017.8.26.0000,    Rel.    Des.

Carlos   Bueno,   j.14/03/2018,.   ADI   n°   2112489-53.2017.8.26.0000,    Rel.

Des.      Joao      Carlos      Saletti,      j.       14/03/2018,.      ADI       n°       2184042~

63.2017.8.26.0000,   Rel.   Des.   Evaristo  dos  Santos,  j.11/04/2018,  dentre

outrosjulgados. "  (g.n)

Dessa  forma,  verificamos  que  a  competencia   para  legislar

e   logradouros   pdblicos   6   concorrente   entre   os   Poderes

5.        Contudo,  entendemos  que  6  prudente  ser  analisado  pelos

Ilustres  Vereadores  desta  Casa  de  Leis  acerca  da  necessidade  (ou  nao)  em  acrescentar

na   legisla€ao   municipal   norma   a   respeito   da   compet€ncia   concorrente   para   legislar

sobre o tema, como mencionado no ac6rdao.

6.        A    Lei    Municipal    que    discorre    sobre    os    crit6rios    para

denomina€ao  de  vias,  pr6prios  e  logradouros  em  nossa  cidade  6  a  de  n°  5784/2013,

que assim  disp6e:

Art.   1°   Os   projetos   de   lei   que   disponham   sobre   denominac5o   de

pr6prios, vias e logradouros priblicos dever5o canter obrigatoriamente:
I  -  documento  comprobat6rio,  expedido  pela  Prefeitura  Municipal,  de

que a pr6prio, a via ou a logradouro pdblico ainda nao foi denominado;
H  -  documento  comprobat6rio,  expedido  pela  Prefeitura  Municipal,  de

que a denomina€5o a ser utilizada nao existe no Municipio;
JJ/I;g:a6dd:gu:odaes:dredn::f:%%:::Cr'€5°ff°blll6rladopr6prio,viaou
logradouro a ser denominado,.`,I-V
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IV -  atestado  de  6bito  do  homenageado,  exceto  quando  se tratar de
homenagem  a  personalidade ilustre,  cuja vida e  morte  possuam cunho
not6rios. (Reda€5o dada pe/a I.ei n° 5944feol 5)
V  -  biografia,  no  caso  de  denominacao  de  pessoas,  e justifica{iva  nos
demais casos;
VI - fotografia da pessoa homenageada.
§  1° Excetuam-se das disposi€6es do inciso IJ deste artigo as rotat6rias e
os  pr6prios  pob/icos existentes no  Municipio,  os quais  poderdo receber
denominac6es j6 inseridas em vias e logradouros pdblicos.
§  2°  A   fotografia   poder6   ser  apresentada   sob   qualquer  forma  que

possibilite identifica€5o visual da pessoa homenageada.
§ 3° 0 documento comprobat6rio citado nci inciso I deste artigo dever6
ser expedido no prazo m6ximo de 15 dias da data da sua requisi€5o, em
analogia aos artigos 97, § 6° e  103 da Lei Organica  Municipal.

Art. 2° A16m  das  exig6ncias do  art.1°,  o  projeto  que  vise  atribuir nome
de    pessoas    a    pr6prios,    vias    e    logradouros    municipais    dever6,
cibrigatoriamente,   ser  instruido  com  justificativa  escrita,   firmada   pelo
Autor, dela devendo constar:
I  -  A  biografia  da  pessoa  homenageada,  com  dadc]s  suficientes  para
evidenciar seus m6ritos nos campos da educac5o,  cultura, ci§ncia, letras
e     aries,     politica,     atividade     empresarial,     profissional,     filantr6pica,
esportiva ou ainda em outra forma de atividade humana.
11  -  Data  de  falecimento  da  pessoa  homenageada,  comprovadas  par
certid6es dos registros pdb/icos competentes, conforme inciso IV do art.
'0.

Par6grafo   Onico.   Dcj  corpo   da   proposicao   de  que  trata  este  aitigo
dever6  constar  a  nome  completo  do  homenageado  ou  o  name  pelo

qual  era  mais  conhecido,  coma  a  apelido,  a  alcunha  ou  o  cognome,
desde  que  nao  considerados  pejorativos  cju  se  tratar  de  denomina[ao
suscetivel  de expor  ao  ridicu/o  moradores  ou  domiciliados  no  entorno,
e,  se  for  a  caso,  do  ti{ulo  principal,  que  devera  constar  das  placas  de
nomenclatura.

7.        Como   6    o    Prefeito    Municipal    quem    esta    propondo    o

projeto,  entendemos  que  6  desnecessaria  a  apresenta€ao  do  documento  previsto  no

inciso  I,  supra.  De  fato,  tal  documento  seria  expedido  pelo  Poder  Executivo,  do  qual  o

Prefeito 6 o maior representante, o que fez depreender que nao existem pra¢as com os

nomes  indicados na  propositura.

8.        Quanto  as  biografias,  temos  que  os
/

as  fls.   14/41   muito  bern  demonstram  a  grandeza
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homenageados.   Como   as   mat€rias   estao   ilustradas   por   fotos,   entendo   que   esta

satisfeita  a  obrigacao  constante  no  inciso  V,  do  artigo  1°,  da  Lei  5784/2013,  conforme

previsto no §2° desse  mesmo artigo.

9.        N5o   foram   apresentadas   as   certid6es   de   6bito,   mas   tal

exigencia   pode   ser   mitigada   com   base   na   notoriedade   da   vida   e   da   morte   dos

homenageados,   comprovada   pelos   documentos  acima   mencionados   (artigo   1°,   IV,

dltima  parte).

10.     Diante  de  todo  o  exposto,  nota-se  que  o  presente  Projeto

de  Lei  esta de acordo com a  lei  vigente,  podendo, entao,  prosseguir.

Ill.     DAEMENDANoo|

1.        A  Emenda  6  a  proposi€ao  apresentada  coma  acess6ria  de

urn  projeto  de  lei,  de  decreto   legislativo,  de  resolucao,  de   lei  complementar  ou  de

emenda a  Lei Organica  (Resoluc5o 642/2005, artigo  105).

2.        A  Emenda  que  consta  as  fls.  08  foi  apresentada  sob  duas

justificativas:  de  que  mudanca  de  denomina¢ao  prevista  no  artigo  1°  nao  atendia  aos

ditames  da  Lei  5784/2013;  e  que a  pra€aja  se  prestava  a  uma  homenagem  a  categoria

do Corretor de Seguro.

3.        Em  relacao  a  primeira  justificativa,  entendo  que  a   mesma

esta   superada   gra€as   a   juntada   do   documento   de   fls.   42.   Ao   apresentar   uma

declara¢ao   de   que   nao   existem   moradores   no   entorno   da   praca,   nao   subsiste   a

obrigatoriedade   de   anuencia   de   2/3   dos   proprietarios   dos   im6veis,   estando,   pois,

sanada tal  irregularidade.

4.        Quanta   a   segunda   justificativa,   trata-se   de   questao   de

m6rito, que nao cumpre a este 6rgao deSeere+flrla5aydyar.     //
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5.        Como   a   Emenda   nao   onera   nem   altera   a   natureza   do

projeto original,  entendo que esta apta a  ser discutida e votada em  Plenario.

IV.     DA SUGESTAO

1.        O  paragrafo  dnicodoartigo2°disp6equeno  "corpoda

proposi€ao   de   que   trata   este   artigo   devera   constar   o   nome   completo   do

homenageado  ou  o  none  pelo  qual  era  mais  conhecido,  coma  o  apelido,  a

alcunha ou  o cognome''.

2.        O projeto atende a tais ditames ao denominaras pra¢as

como  "Marielle  Franco"  e  '`Sensei  Paulo  Graca".  Quanto  ao terceiro  homenageado,

por6m,  a  projeto faz men¢ao ao  nome completo "Luiz Gonzaga  Pinto da Gama", o

que, em nossa opiniao, pode afastar a homenagem do seu  intento.

3.        O  fabuloso  abolicionista  ficou  conhecido  apenas  como

"Luiz  Gama",  e  ao  denominar  a  pra€a  de  forma  diferente  -  ainda  que  correta  e

mais  completa  -pode  fazer  com  que  o  municipe  nao  associe  a  praca  ao  grande

personagem   hist6rico.   Salvo   melhor  juizo,   corre-se   o   risco   da   pra€a   vir   a   ser

popularmente conhecida  como "Pra€a  Luiz Gonzaga",  par exemplo.

4.        Sugerimos,  portanto,  que a  pra€a  seja  denominada  pelo

nome  mais  conhecido  da  figura   hist6rica,  ou  seja  `'Praca  Luiz  Gama'',   ou  ainda,

"Abolicionista   Lu'iz  Gama".  Caso  tal   sugestao   seja  acatada,   devera  ser  proposta

emenda para altera€ao do artigo 2° da  propositura.

5.        Este  parecerista,  admirador  da  vida  e  da  obra  de  Luiz

Gama,  toma  a  liberdade  de juntar  ao  parecer  urn  artigo  de  pr6pria  lavra  acerca

desse  excepcional  brasileiro.
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V.       DACONCLUSAO

1.        Salientando  que  nao  cumpre  a  esta  secretaria  de  Assuntos

Juridicos  a   manifestac5o  sobre  o  m6rito  da   proposta,  julgamos  que  a   mesma   nao

apresenta  imped.imento  para tram.itacao,  motivo  pelo qual  entendemos que o prpjcto

eesta  aDto  a  ser  apreciado  pelos  Nobres  Vereadores  vez  que  preenche  os  requisitos

constitucionais  e  legais.

2.        0    proj.eto    devera    ser   submetido   as    Comiss6es   de    a)

Constitui¢ao e Justice; e b) Obras,  Servi€os  Pdblicos e  Urbanismo.

3.        Para sua aprovagao o projeto em analise esta sujeito a turno

tinico  de  discussao  e votagao,  necessitando  do voto favoravel  da  maioria  simples  para

sua aprova€ao,  ou  por aclama¢ao,  nos termos do  inciso IV do artigo  122  do  Regimento

Intemo.

4.        E   ainda,   devera   acatar   o   disposto   no   artigo   77   deste

Regimento.

5.        A  Emenda  proposta  devera  ser  levada  a  vota¢ao  antes  do

projeto de lei.

6.        Este a o  parecer,  opinativo e  naovinculante.

w            apo                 JU                    ,

30 de agosto de 2021

Praga dos  Tres Poderes,  74 -Centro -Jacarei  / SP -CEP  ]2327-901  Fone:  (012)  3955-2200
Slte:  `^/\^rw jacarei.sp leg br

Pagina 7 de 7



0 MACOM LUIZ GAMA,

PATRONO DA AB0LICA0 DO BRASILL

Wagner Tadeu Baccaro Marques

I.

Salvador era a segunda maior cidade de Imp5rio, com cerca de
65    mil    habitantes    na    d5cada    de    1830.    Dessa   populapao,    78%    eram
afrodescendentes  e  cerca  de  40%  eram  escravos.  Oriundos,  em  maioria,  da
Africa  Ocidental,  os  negros  Cram  traficados  para  trabalhar  mos  engenhos  de
agbcar e nas plantag6es de fumo do Rec6ncavo Baiano2.

As  revoltas  dos  escravos  na  Bahia  foram  se  tornando  mais
frequentes a partir da mudanga do s6culo XVIII para o s6culo XIX, e foi naquela
cidade predominantemente negra e em constante tensao social que nasceu Luis
Gonzaga Pinto da Gama, em 21  de junho de  1830, filho de uma afiicana livre e
urn fidalgo de familia portuguesa.

0 que  se  sabe  sobre  os  primeiros  anos  de vida de Luiz Gama3
adv6m de seus pr6prios relatos, e por isso sao de dificil comprovagao histdrica.
Sua mae teria se chamado Luiza Mahin, e foi descrita como uma mulher magra,
bonita, muito altiva, insofrida e engajada politicamente com os movimentos que
visavam a libertagao de escravos. Ap6s a revolta conhecida como Sabinada, em
1837, ela teria partido para o Rio de Janeiro e jamais voltou para a Bahia.

0 pai,  cujo nome  nunca foi  revelado,  era rico.  Seu  aprego por
cavalos,  armas, divertimentos e jogos, todavia,  fez com que desperdigasse  sua
fortuna a ponto de deixa-1o na pobreza extrema. Para angariar dinheiro foi capaz
de vender o pr6prio filho, que tinha entfo 10 anos de idade, perpetrando urn ato

que era tao imoral quanto ilegal.

I Trabalho apresentado na ARBLS Arquitetos da Harmonia n° 2829, de Jacarei', em maio de 2019
2 Conforme relatado por Joao Jos6 dos Reis em A REVOLTA DOS MALES  EM  1835
3 i possivel encontrar o nome grafado como Luis ou LUIZ, sendo aceitas as duas fomas.



Luiz Gama nao poderia ter sido escravizado, por ter nasci
mas assim mesmo foi encaminhado ao Rio de Janeiro e depois vendido p
negociante  que  o  levou  para  a  regiao  de  Campinas.  Passou  a  adolescencia
realizando  servigos  dom6sticos  e  aos  dezessete  anos  teve  a  oportunidade  de
aprender a ler e escrever com urn estudante que  se hospedou na fazenda.  Aos
dezoito, fugiu do cativeiro ap6s conseguir juntar provas que sua garantiram sua
liberdade.

Em Sao Paulo Luiz Gama assentou prapa na Forga Pdblica, por
seis anos, e realizou servigos de copista e escrivao para varias autoridades ate ser
nomeado amanuense da Secretaria de Polfcia de Sao Paulo.

Durante o periodo como servidor priblico o ex-escravo ingressou
no seleto mundo das letras, tendo sido urn dos primeiros negros a publicar uma
obra: Prz.77?ez.rczf rrovczs B#r/escczs c7e Gefc4/z.77o ( 1859), uma coletanea de poemas
liricos e de satira social. A15m disso, foi o fundador de alguns peri6dicos, como
"0  Diabo Coxo"  e  "Cabriao",  e publicou varios trabalhos  mos  quais  expunha

pensamentos de forte conteddo anticlerical e antimonarquico.

11.

Conciliando  o  servico  ptiblico  com  o  jomalismo,  Luiz  Gama
comegou a frequentar as aulas da Faculdade de Direito do Largo Sao Francisco,
aonde passou a ter contato com as ciencias juridicas. Era apenas aluno ouvinte -
foi  impedido  de  se  matricular por  ser negro  -  mas  isso  nfro  o  impediu  de  se
sobressair entre os futuros juristas e de estabelecer contato com muitos homens

que se tomariam influentes.

Com os conhecimentos que adquiriu, passou a atuar como rabula,

pessoa que exercia o papel de advogado sem tern a graduagao formal em Direito.
Dono   de  uma  intelig6ncia  lmpar,   usou  as   leis   do   Imp6rio  para  livrar  da
escravidao  aqueles  que  foram  encarcerados  de  forma  indevida,  como  tinha
acontecido com ele pr6prio. Nada cobrava de  seus clientes negros e pobres,  e
teria sido responsavel pela libertaeao de mais de 500 cativos.

Luiz  Gama  foi  urn  dos  pioneiros  a  utilizar  o  ¢czbeczs`  corpa/s,
instituto  juridico   introduzido   no   Brasil   em   1832,   como   instrumento   para
libertagao  dos  escravos.  Nas  tribunas  ele  era  tido  como  sagaz  e  audacioso,
usando  sua  voz  para  denunciar  os  erros  e  omiss6es  das  autoridades  e  para
defender  teses  polemicas,  como  quando  afirmou  que  "o  escravo  que  mata  o
senhor, seja em que circunstancia for, mata sempre em legitima defesa".



A destacada atuagao juridica, a pratica constante da carid
auxflio ao mais necessitados e os artigos jomalisticos bern articulados tr(
a   Luiz   Gama   grande   popularidade.   Tanto   mos   tribunais   quarto   em   seus

peri6dicos   ele   enfrentava   com   coragem   e   inteligencia   os   "salteadores   da
liberdade", a quem declarou guerra.

Ill.

A  partir  do  s6culo  XVIII  o  Iluminismo  come€ou  a  realizar

profundas modificag6es na sociedade europeia. Os dogmas religiosos passaram
a ser questionados, explicag6es racionais comegaram a redefinir a filosofia e a
ci6ncia e o absolutismo mondrquico passou a ser criticado e combatido.

Ao   redefinir   os   parametros   filos6ficos   entao   vigentes,   nao
demorou  para   que   os   iluministas   conclufssem   que   o   escravismo   nao   era
compativel com o mundo racional, progressista e igualitdrio que pregavam.

0 pensamento iluminista ganhou forga e voz na Maponaria.  Os

principios da igualdade, da liberdade e fratemidade, que serviram como pilares
para a Revolugao Francesa, se propagaram dentro da Lojas Mag6nicas, de onde
se irradiaram para todo o resto do globo.

Ao mesmo tempo, a florescia na Europa a Revolugao Industrial,
da  qual   surgiu  urn  modelo  econ6mico  conflitante  com  aquele  baseado  na
explorapao da mao de obra cativa.  Cada nova maquina implicava em aumento
de  produtividade  que  tomava  o  escravo  obsoleto  e,  de  outro  lado,  criava
demanda pelo  desenvolvimento  de  urn  mercado  consumidor.  As  relag6es  de
trabalho estavam fadadas a serem modificadas definitivamente.

Nao a toa a Inglaterra, ponta de langa da Revolugao Industrial e
bergo da Maponaria, foi uma das primeiras nag6es a abolir o trabalho escravo.
A16m disso, os ingleses passaram a usar sua forga econ6mica para pressionar os
demais paises a seguir o mesmo caminho.

Foi grapas a essa pressao inglesa que o Brasil se comprometeu,
em  1826, a abolir gradualmente a escravidao, o que deu ensejo a Lei Feij6 em
1831,  que  proibia  o trafico  atlantico  e  que  libertava  os  escravizados  ap6s  sua

promulgagao.   Todavia,   a  sociedade  brasileira,  completamente  arraigada  ao



sistema de agrdrio e aos latifundios, permaneceu desculnprindo a lei e``tfaz
escravos de forma clandestina para o pais3por muito mais tempo.

IV.

A  afinidade  entre  os  ideais  mag6nicos  e  a  luta  de  Luiz  Gama
resultou no seu ingresso na Respeitavel, Augusta e Beneficente Loja Capitular
"America"4  em  1°  de  agosto  de  18705.  Ele  6  considerado  urn  dos  membros

fundadores,  embora a  Loja tenha  iniciado  seus  trabalhos  09  de  novembro  de
1868. Formada em meio ao crescente espirito antimonarquista que tomava Sao
Paulo,  a  Oficina  era  composta  por  liberais  que  pregavam  a  necessidade  de
reformas politico-administrativas no pals.

Uma  das  principais  pautas  daqueles  masons  era justamente  a
libertagao dos escravos, que havia sido prometida para depois do fim da Guerra
do Paraguai, mas fora deixada de lado gragas insistencia dos conservadores em
manter os latifundios atrav5s da explorapao macica de mao de obra cativa.

Foi na Loja America que Rui Barbosa, companheiro e admirador
de Luiz Gama, divulgou pela primeira vez seu Projeto de Aboligao, que  entre
outras medidas previa que a Magonaria caberia trabalhar incessantemente pela
libertagao dos escravos, devendo-se negar o reconhecimento as Lojas que nao
ingressassem nesta causa. Barbosa tamb6m pregou que a Maeonaria deveria se
esforgar para educar os emancipados para as tare fas de uma nova sociedade de
fundo capitalista e baseada no trabalho assalariado.

Na  Oficina  Am5rica,  que  tinha  entre  seus  membros  figuras
ilustres  como  Joaquim  Nabuco,  Ant6nio  Prado,   Rangel  Pestana,  Am5rico
Brasiliense  e  Ant6nio  Bento,  muitos  servigos  foram  prestados  com  fim  de
libertar os cativos e garantir-1hes auxilio e instrucao. Uma das ag6es foi a criagao
de escolas nas quais Luiz Gama trabalhou como professor e que tinham como
alunos, em sua maioria, cidadaos libertos e escravos.6

3 A Lei Feij6 atendeu o compromisso firmado com a Inglaterra, mas nao foi cumprida pelos brasileiros.

Tratou-se apenas uma norma "para ingles ver", o que deu origem a expressao popular.
4 0 titulo hoje 6 Augusta Respeitavel Grande Benfeitora Centendria Loja America n° 189
5 Alguns interpretam que no poema g#e" Sow E2/.? ow J4 BorrczcJczcJo, ao se referir ao bode, Luiz Gama

estaria tratando  de  sua  condigao  de  magom,  mag  isso  nao  e  verdade.  A  publica9ao  dessa  sua  obra
aconteceu pela primeira vez em  1859,  muito  antes de  sua iniciapao.  0 bode  mencionado pelo  autor
refere-se  ao  preccmceituoso  estigma  dado  aqueles  que  eram  fruto  da  miscigenapao  entre  negros  e
brancos no Brasil.
Era  comum  no  s6culo  XIX  associar  o  bode  ao  diabo,  e  tanto  os  mulatos  quanto  os  magons  foram
taxados como seres "diab6licos", por isso a coincidencia.
6 Confome demonstra Eduardo Ant6nio Estevam Santos em sua tese de doutorado.



Atrav6s   de   seus   contatos   na   Magonaria,   ele   formo
complexa rede de  apoiadores  da causa abolicionista composta por advi
medicos  e  doadores  financeiros,  conjunto  que  ficou  conhecido  na  sociedade

paulistana como "a roda de Luiz Gama".

Segundo Rui Barbosa, Luiz Gama era "urn coragao de anjo, urn
espirito genial, uma torrente de eloqu6ncia, de dialetica e de graga", e foi urn dos
mais proeminentes e ativos membros da Loja America, tendo sido Veneravel na
7a,  8a,  |oa,  1 |a,  |2a e  |3a administrag6es.

V.

A diabetes vitimou Luiz Gama em  14 de agosto de  1882, 6poca
em que ocupava mais uma vez o cargo de Veneravel Mestre de sua Loja.

0  ato  funebre  foi  descrito  como  o  maior  e  mais  emocionante
acontecimento ocorrido em Sao Paulo. A multidao nao permitiu que o esquife
fosse transportado no coche funerdrio: o "amigo de todos", como era conhecido,
teria  que  ser  "1evado  por  todos".  0  caixao  atravessou  a  cidade  nas  maos  de
figuras  proeminentes  e  de  negros  pobres  e  descalgos  que  se  revezavam  pela
honra  de  calTegar  o  coxpo  daquele  her6i.  Durante  o  trajeto  muitas  foram  as

pausas para discursos emocionados e reverenciais.

Numa  cidade  com  cerca  de  40  mil  habitantes,  Raul  Pompeia
descreveu que mais de 3 mil pessoas estiveram presentes no enterro.

A  morte  de  Luiz  Gama  causou  uma  lacuna  considerdvel  na
lideranga do movimento abolicionista e marcou o fim da fase legalista, periodo
em   que   as   libertag6es   aconteciam   atrav6s   dos   meios   judiciais   ou   pelo
levantamento   de   fundos  para  a  aquisigao   de   alforrias.   Sem   seu  principal
advogado, os abolicionistas passaram a ap6es mais efetivas, como as pexpetradas

por Ant6nio  Bento,  que  organizou  fugas  de  escravos  em  fazendas  de  todo  o
Estado atraves da c51ebre Ordem dos Caifazes.

V|.

Luiz Gama recebeu  o tltulo  de  advogado  em homenagem feita

pela Ordem dos Advogados do Brasil em 2015,  133  anos ap6s sua morte.  Tal
honraria 6 tinica na hist6ria da OAB.



Seu nome foi inscrito no Livro dos Her6is da Patria, o
depositado no Panteao da Patria e Liberdade Tancredo Neves, em Brasilia,
ele 6 celebrado como o Patrono da Aboligao da Escravidao no Brasil7.

No Largo do Arouche, em Sao Paulo, existe urn busto de bronze
instalado   por   "homenagem   dos   pretos   do   Brazil",   inaugurado   em   22   de
novembro de  1931.

A  primeira  grande  homenagem,   contudo,   foi  realizada  pela
Maponaria: em 24 de agosto de  1894 foi fundada a Augusta e Respeitavel Loja
Map6nica Luiz Gama n° 464, com a iniciagao de 25 negros.
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