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JUSTIFICATIVA - PL 0151/2021 
O presente projeto de lei pretende alterar a denominação da PRAÇA SONETO, no 

Jardim Prainha, CODLOG 65.000-5, Subprefeitura de Pinheiros, para PRAÇA VALERIA 
KHALIL em homenagem à mesma. 

A alteração se dá em reconhecimento ao valoroso trabalho desenvolvido por esta líder 
e personalidade do bairro, que venceu todas as etapas da vida; deixando o exemplo do amor à 
família, amor ao próximo e amor ao trabalho. 

Acostumada a batalhar pelos seus ideais e com imensa vontade de ajudar o próximo, 
VALERIA BOTH era conhecida por todos como VALERIA KHALIL e teve notório e relevante 
desempenho para o bairro até seu falecimento em 2020. Valeria Khalil trabalhou mais de 25 
anos no mercado imobiliário e teve grande contribuição para o desenvolvimento do Brooklin e 
região. Ao longo de sua vida ajudou muitas pessoas do bairro a lutarem contra o câncer, 
doença que, por ironia do destino, infelizmente acabou tirando a sua própria vida. Valeria, de 
forma independente, ajudou muitas pessoas orientando e ajudando da melhor maneira possível 
a conseguirem um melhor tratamento, acompanhou muitas pessoas no hospital quando não 
tinham acompanhantes. 

Trabalhou ativamente em muitos projetos sociais em prol das crianças e adolescentes 
de comunidades carentes do Jardim Angela e Jardim Nakamura em São Paulo. Foi professora 
e coordenadora do Projeto Sonhar da Igreja Para Todos Os Povos, onde, auxiliava essas 
crianças e jovens a alcançarem uma visão melhorada da sociedade firmada em possibilidades 
de estudos, crescimento de caráter e trabalho profissional. 

Durante os últimos dez anos da sua vida lutou contra o câncer e sempre foi um 
exemplo de dedicação, fé, esperança e superação pois nunca deixou de trabalhar ou se 
dedicar pelo próximo durante esse período, sempre transmitindo fé e boas energias para as 
pessoas com seu lindo sorriso no rosto até os últimos dias de sua vida. 

É importante salientar que a mudança de nome da praça não trará transtornos a 
comunidade pois a praça é pequena e no local não existe nenhuma residência e apenas um 
estabelecimento comercial. 

Diante do exposto, apresentamos o presente Projeto de Lei à apreciação dessa Casa 
Legislativa. 
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