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JUSTIFICATIVA - PL 0247/2018 
Os moradores da Rua Maldonado (abaixo assinado anexo), em reunião tida com este 

edil, naquela região, propuseram a alteração daquela denominação, primeiramente por 
sentirem-se incomodados com a chacota que fazem com o nome da rua onde moram, 
"maldanado" e, não menos importante, pretendem, com a nova denominação também, 
homenagear um velho morador, um dos fundadores do bairro, o senhor Armando Vasone. 

Armando Vasone nasceu em 30 de março de 1916 em São Paulo. 

Casou-se com Agta Anthusa de Salles Marques e Semirames Gebara. Educou seus 
quadros filhos Armando Vasone Filho, Ada Maria Vasone, Olga Maria Vasone e Patricia Maria 
Vasone primando pela continuidade aos valores tradicionais da Itália, país de origem de seus 
pais. 

Formado em veterinária, em 04/11/1939 foi nomeado juiz de Paz da Vila Mariana, 
nomeação anexa e efetuou mais de 14.000 casamentos. Como membro do Exército Brasileiro 
na Cavalaria Oficial CPOR - Patente de Capitão, participou da Segunda Guerra Mundial na 
Comissão Brasileira em Washington de 18/09/1944 a 25/05/1945. 

Seu espírito empreendedor contribuiu decisivamente para o progresso de São Paulo, 
dentre inúmeros empreendimentos na agropecuária, no comércio e indústria, implantou e 
construiu três bairros na cidade de São Paulo, na região da Capela do Socorro, zona sul 
paulistana, aonde se localizam as maiores marinas da Guarapiranga e cliente durante 2 
décadas do atual subprefeito da Capela do Socorro, Dr. João Batista de Santiago. 

Doou 2 km da avenida Robert Kennedy para a Prefeitura Municipal de São Paulo e 
puxou a linha da Eletropaulo para o Jardim Três Marias, Jardim Suzana e Jardim Santa 
Helena. Foi morador da Capela do Socorro por mais de 60 anos, tendo falecido em outubro de 
2002. 
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