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JUSTIFICATIVA - PL 0286/2021
A presente propositura representa o desejo dos moradores do Bairro do Colônia,
juntamente com o Instituto Sociocultural Colônia Alemã (ISCA) em homenagear e manter o
legado do Srº Helio Satomi, um nome de grande referência aos moradores da região, Helio foi
descendente de agricultores japoneses, que assim como os colonos alemães tiveram a região
da Colônia, na parte sul de São Paulo, como destino, nasceu em 1952 no bairro do Casa
Grande, dois anos depois, em janeiro de 1954 mudou-se para o Bairro do Colônia
Sua importância no bairro é notável, principalmente na construção de dinâmicas
comunitárias. Helio foi o principal apoiador para que o bairro tivesse uma base da Polícia Militar
do Estado de São Paulo, em um ponto estratégico de proteção do local.
Sua relação com os moradores da região e até mesmo com os visitantes era admirável,
tinha seu bar como espaço de relações comuns e encontros diários, o antigo estabelecimento
comercial de seus pais, atualmente chamado de Bar dos Amigos do Helio, qual cuidava desde
1982, Helio mantinha uma exposição permanente de fotografias históricas, com figuras e
famílias que chegaram para construir a região. Uma forma de marcar e registrar a história da
vida de muitas pessoas, o Bar dos Amigos do Helio é um ponto obrigatório de parada para
quem visita a Colônia.
Srº Helio Satomi faleceu em 2020 acometido por uma doença que assola todo o
mundo, o novo coronavírus - Covid-19. Após o seu falecimento, os moradores da região
mantêm intactas as fotografias expostas em seu comércio, assim como era em vida, uma forma
de agradecimento por tantos anos de dedicação, o Srº Satomi deixa o legado de um dos
comerciantes mais leais da região, que sempre contribuiu para seu desenvolvimento, não
apenas economicamente mas também historicamente, como guardião da história com as foto
que expunha, assim como as fotografias o Srº Helio é considerado uma figura histórica para os
moradores.
Quanto a mudança de homenagem, temos que a denominação atual, Rua Jackson
Pallock, faz homenagem a pintor norte americano que não traz nenhuma referência com a
comunidade local, enquanto que a homenagem proposta guarda estrita relação com o bairro,
pelo que mencionamos nesta justificativa, bem como pelo abaixo assinado que faz parte
integrante deste Projeto de Lei.
Pelas razões acima mencionadas, nobres colegas, requer o recebimento e
processamento deste Projeto de Lei, para que a Rua Jackson Pallock, no bairro do Colônia,
seja alterada para Rua Helio Satomi, como forma de homenagear o legado de honestidade,
acolhimento e seriedade que o mesmo representava.
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