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JUSTIFICATIVA - PL 0357/2019 
O presente projeto de Lei tem por objetivo denominar a Rua inominada localizada entre 

os números 82 e 134 da Rua Nova do Tuparoquera - Jardim Novo Santo Amaro. 

O Sr. JOÃO MARTINHO FERNANDES CAMISA NOVA, é um imigrante português que 
passou a maior parte de sua vida em solo brasileiro. Foi um dos primeiros moradores do bairro 
Jardim São Luiz, onde casou-se e constitui família com a Sra. Agostinha Fernandes Carreira. 
Aos primeiro de outubro de dois mil e quatro, já viúvo, faleceu devido à insuficiência respiratória 
deixando oito filhos. 

Com seu jeito simples, mas com muita determinação, buscou sempre trazer para a 
região melhorias que na época pareciam mais um sonho distante. Numa época em que ainda 
não havia asfalto, saneamento básico e iluminação na região, buscou se organizar com as 
comunidades locais para reivindicar melhorias e progresso para a região. 

Conforme relato anexo do pároco da Paróquia São Luiz Gonzaga, era uma pessoa 
muito apegada à família e buscava sempre o caminho correto para transmitir um nome forte e 
respeitado. 

Por isso é bastante estimado e respeitado pelas pessoas do bairro que até hoje 
agradecem suas contribuições para o desenvolvimento local. 

Dessa forma é justa a denominação com o nome do homenageado por ser o mesmo 
do bairro e região do Jardim São Luiz, onde vivia, tinha por residência e exercia suas 
atividades como comerciante. 

Diante do exposto, aclamo a atenção dos nobres parlamentares para análise da 
presente proposição para que ao fim possamos aprová-la por ser medida relevante e de 
extrema importância. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 29/05/2019, p. 85-86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

