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JUSTIFICATIVA - PL 0096/2020 
O presente projeto de lei objetiva homenagear a pessoa do Sr. Manuel Donaire 

Medina, filho de Manuel Donaire Garcia e Rafaela Medina Ruiz, imigrantes espanhóis. Nasceu 
na Província de Malá - Granada, em 29/06/1918. Chegou ao Brasil, desembarcando no porto 
de Santos em 06/09/1927, juntamente com seus pais e irmãos, foram para fazendas no interior 
de São Paulo, inicialmente a cidade de Votorantim. 

Depois de alguns anos estabeleceram-se em São Paulo. O Sr. Manuel passou a 
exercer a atividade de carpinteiro no ramo da construção civil. No ano de 1943 adquiriu um 
terreno na Rua São Bernardo onde construiu sua residência, a qual até hoje moram seus 
netos. Foi um dos pioneiros na formação do bairro. 

O Sr. Manuel foi um exemplo de cidadão. Com condutas simples, preservou a boa 
convivência entre vizinhos exercendo sua cidadania de forma exemplar, "arregaçando as 
mangas" e cobrando dos Poderes Públicos soluções aos problemas cotidianos, bem como na 
ausência da solução dos problemas. 

O Sr. Manuel Donaire Medina sempre foi um homem trabalhador, determinado e 
solidário, dando grande parte do seu tempo às causas sociais, em favor da comunidade 
carente da localidade. 

Foi um excelente marido, pai e avô. Dedicou-se sobremaneira na busca da harmonia e 
felicidade dos seus familiares. 

Destacou-se em ações decisivas que proporcionaram as pavimentações da rua em que 
residia e outras no entorno. Atuou efetivamente nas implantações de linhas de ônibus que 
passaram a atender os moradores que não tinham acesso ao transporte público. 

Ajudava a todos como podia, realizando favores a todos que o procuravam. 

Faleceu em 02/05/1985, deixando a esposa Sra. Laura da Costa Donaires, os filhos: 
Elizabeth, Euclides e Cleide. 

O seu falecimento deixou muitas saudades nos familiares e nos antigos moradores que 
formavam uma grande família. 

Em respeito à memória do Sr. Manuel, por tudo que representou para os seus e 
amigos; pelos feitos que desenvolveram o bairro, é que apresento esta propositura na 
expectativa de contar com o apoio dos Nobres Pares para sua aprovação. 
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