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JUSTIFICATIVA - PL 0071/2020 
Este Projeto de Lei propõe a denominação do logradouro público - Distrito de Vila 

Santo Estefano - inominado para PRAÇA LUIS CARLOS FAUSTINO JUNIOR-LOLLO. Acerca 
dos aspectos da legalidade da proposição tecemos o que se segue. Trata-se de matéria de 
interesse local sobre a qual compete ao Município legislar nos termos do art. 30, inciso I, da 
Constituição Federal e do art. 13 e incisos da Lei Orgânica do Município de São Paulo. A 
referida matéria também respeita os ditames da Lei 14.454, de 27 de junho de 2007. 

Sobre o homenageado: 

LUIS CARLOS FAUSTINO JUNIOR 

Brasileiro, negro, nascido em 23 de fevereiro de 1976, conhecido carinhosamente 
como Lollo. Ele é de uma família tradicional do Bairro da Água Funda (Família Faustino, uma 
das pioneiras na região). Perdeu seus pais quando tinha apenas 17 anos e ajudou a criar suas 
duas irmãs Tamara Faustino e Viviane Faustino, que ainda moram na região. Pai de Matheus 
Borges Faustino, Thiago Fernandes Faustino Ruivo e Pietra Faustino. Sua primeira esposa 
faleceu em 2009. 

Tornou-se empresário de sucesso com a empresa Impactubos e Conexões em 2012, 
inaugurou em 2014 a Barbearia Faustino's, primeira barbearia com designer arrojado para a 
periferia localizada na Av. Cursino, criando oportunidade de emprego para jovens da região. 
Desde 2002, realiza atividades sociais esportivas e culturais com foco nas crianças. Fundou o 
Projeto Mais Uma Chance em 2005. Também já foi músico, membro do grupo de pagode Novo 
Astral. 

Lollo jogava futebol em vários times da várzea, com seu jeito extrovertido, alegre e de 
um otimismo invejável. Infelizmente, faleceu com um ataque cardíaco, no dia 09 de março de 
2019, momento que organizava sua festa de aniversário. 

Nesse sentido, vimos respeitosamente solicitar uma justa homenagem ao Luis Carlos 
Faustino Junior, que a praça leve o nome dessa figura importante para a identidade do bairro, 
contemplando o grande desejo dos moradores. A Praça está localizada entre as ruas José da 
Rocha Mendes Filho, na altura do nº 451-493 e Cesar Antônio Bosso, na altura do nº 410-446, 
no Distrito de Vila Santo Estefano, Subprefeitura do Ipiranga. 

Diante do exposto, aclamo a atenção dos nobres parlamentares para análise da 
presente proposição para que ao fim possamos aprová-la por ser medida relevante e de 
extrema importância. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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