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JUSTIFICATIVA - PL 0055/2016 
Visa a presente propositura, homenagear um jovem paulistano, que teve sua vida 

ceifada , vítima da violência urbana. 

Luís Paulo Oliveira Barbosa, nasceu no dia 21 de outubro de 1990, nasceu e cresceu 
na Zona Norte de São Paulo, na região do Sítio do Piqueri onde morava e era querido por 
todas as pessoas, especialmente pelas crianças com quem jogava futebol após as jornadas de 
trabalho. Trabalhava em uma região que é um dos maiores centros financeiros da capital de 
São Paulo, e foi neste local em frente a empresa onde trabalhava e aguardava o horário para 
mais uma jornada de trabalho, no período de festas natalinas, ao retornar das comemorações 
de confraternização da empresa que89, ao perceber o súbito ataque que seus colegas e outros 
transeuntes estavam prestes a sofrer, para protege-los, foi brutalmente esfaqueado, vindo a 
falecer aos 20 anos de idade. Foi em razão de sua firme convicção nos princípios morais 
transmitidos por seus pais e livre de preconceitos, sempre respeitou o próximo e cônscio das 
obrigações de cidadania é que o motivou a defender os que estavam em seu redor. 

A presente propositura de alteração deste trecho da atual Rua Antonio José Parra 
Primeiro - CEP 02318-310, no Sitio do Piqueri, para Rua LUÍS PAULO DE OLIVEIRA 
BARBOSA, é uma demonstração de afeto e reconhecimento dos moradores do Bairro 
conforme demonstram ao abaixo-assinados anexos ao presente e visa prestar justa 
homenagem ao jovem que deu sua vida para prestar proteção e socorro não só a seus amigos 
mas também a outrém que sequer conhecia, enquanto aguardava o inicio de mais um dia de 
jornada de trabalho, nesta metrópole e foi vítima da violência urbana. Atenderá ainda, uma 
antiga reivindicação dos moradores daquela via, visando corrigir desconformidade ocorrida por 
ocasião da denominação conforme podemos constatar no mapa/croquis anexo, onde o 
logradouro é interrompido por outra via denominada Rua Melanda e prossegue como Rua 
Antonio José Parra. 

Destarte, a presente alteração de denominação do trecho localizado entre as Ruas 
Melanda, altura do No. 220 (CEP 02318-380) e Rua Maria Ligieri Brasiliense CEP (02318-370), 
se faz mister para evitar transtornos reiterados na identificação da via, gerando confusão na 
entrega de correspondências, de mercadorias aos moradores, serviços de ambulância dentre 
inúmeros outros percalços, o que corrigirá com a justa homenagem e a presente alteração para 
Rua LUÍS PAULO DE OLIVEIRA BARBOSA. 
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