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JUSTIFICATIVA - PL 0347/2019 
O presente Projeto de Lei visa denominar Praça Carlos Hamoi o espaço público 

inominado localizado na confluência das Ruas Benjamin Jafet, Costa Aguiar e Rua dos Ituanos, 
Subprefeitura Ipiranga. 

O Sr. Carlos Hamoi nasceu no bairro do Ipiranga, ingressou no Grupo Jafet, ainda 
menino, tornando-se Diretor Superindente. Advogado e empresário, suas empresas sempre 
foram localizadas no Bairro Ipiranga, gerando centenas de empregos diretos. 

Estabeleceu um forte vínculo com Associações, Entidades e moradores da Região, 
sempre exigindo total anonimato em suas ações sociais. 

Como Empresário, empregou mais de 150 funcionários e teve fundamental 
importância, atendendo a todos, sem exceção, de maneira individualizada, nunca deixando de 
atender a cada um deles, buscando soluções, já que afirmava que suas empresas eram sua 
casa e seus funcionários uma grande família. 

Participou diretamente na ascensão do Bairro, tendo participação direta como 
Conselheiro/Diretor em várias entidades do Bairro, entre elas: Clube Atlético Ipiranga, Clube 
São José, Associação de Auxilio as Vitimas das Enchentes (década de 90), sempre buscando 
ações sociais, que beneficiavam moradores mais carentes. 

Durante anos, solidário às Ações da Associação Comercial - Distrital Ipiranga, efetivou 
uma grande Parceria, reconhecida, por todos os Conselheiros e Diretores. 

Através da S.E.S. Imperador do Ipiranga (anos de 2006 a 2010) contribuiu com a 
distribuição de cestas básicas, medicamentos, material escolar, implantação de atividades 
socioculturais, entre outros, aos moradores das Comunidades Pilões e Heliópolis, inclusive 
empregando vários moradores dessas comunidades em suas empresas. 

Atuou, colaborando com dezenas de entidades (GRAAC- Hospital Sírio Libanês - Incor- 
Hospital do Câncer) e levando com ele, outros amigos, que auxiliam nessas entidades. 

Sempre exigindo descrição e anonimato, buscou atender a todos que o procuravam 
prontamente. 

Durante anos, dedicou-se ao Grupo Jafet, mantendo-o no Bairro do Ipiranga, com 
grande importância para o Ipiranga e toda São Paulo, uma vez que o Grupo durante décadas 
contribuiu para o crescimento econômico e social do Bairro. 

Casado com Josefina Clara Hamoi, pai de um casal de filhos e 4 netos, sempre se 
curvou as obrigações sociais, respeitando as Leis, família, tradição, amigos e trabalho. 
Solidário ao extremo abraçava a todos, amigo dos amigos. 

Um notável "Ipiranguista", que dedicou muito de sua vida à solidariedade, ajudando 
sempre ao próximo, tornando-o admirado, respeitado e amado por todos. 

Assim, por entender ser meritória esta homenagem, conto com o apoio dos Nobres 
Vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 84 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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