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O presente Projeto de Lei visa denominar o logradouro publico inominado localizado 
na confluência da Avenida Maestro Villa Lobo com a Avenida Antonio Paiva Sampaio 
- Tucuruvi, Subprefeitura de Santana/Tucuruvi, Zona Norte da Capital.  
Ivan Zemantauskas Haensel ou, simplesmente Maestro Ivan, nasceu no Parque 
Vitoria em 27 de setembro de 1967. Sempre residiu no bairro até casar-se e mudar 
para São José dos Campos, onde morou por apenas um mês e meio, até ser 
tragicamente morto em um assalto.  
Policial da Guarda Civil Metropolitana, durante 22 anos, era formando pela 
Faculdade Mozarteum de São Paulo, foi concertista, tendo executado obras de 
vários autores, como Johann Sebastian Bach, Heitor Villa-Lobos, de quem era 
grande apreciador, Abel Carlevaro e Francisco Tárrega. Camerista atuou em duos, 
trios e na orquestra de bandolins de São Paulo e há cinco anos atuava como 
maestro na banda da GCM.  
Além da musica seu outro grande interesse era o meio-ambiente. Apoiou o trabalho 
de ONGs, sempre lidando com a questão socioambiental, também participava 
ativamente da comunidade lituana, pois sua família materna é originaria da 
Lituânia. Enquanto esteve morando no Parque Vitoria, pode acompanhar o 
surgimento da ONG Ecos do Vitoria - Educação e Gestão Ambiental, que iniciou um 
trabalho pioneiro de coleta seletiva de bairro, feita pelos próprios moradores. Além 
desse grupo, apoiou também a ONG parceria Planeta Verde - Manejo Ambiental e 
Inclusão Social, apoiando o plantio de arvores e a formação socioambiental de 
jovens. Pode assim, participar de suas histórias de conquistas e frustrações na 
primeira década do novo milênio.  
Essa militância, unida ao espírito combativo e de interesse no progresso da 
comunidade fez com que fosse candidato a vereador nas eleições de 2008. Sonhava 
com os policiais da Guarda Civil Metropolitana atuando também como educadores 
socioambientais.  
Seu principal projeto denominou-se “FENIX”, numa alusão a ave da mitologia grega 
que ressurge das cinzas. Esse projeto tinha como intuito proporcionar melhora na 
qualidade de vida de pessoas em situação de rua e contribuir para o resgate social 
e da dignidade humana.  
Maestro Ivan percebia que os conhecimentos e habilidades dos componentes da 
banda e coral da GCM eram um grande recurso humano e que poderiam, 
acompanhados e auxiliados por uma equipe multidisciplinar de educadores e 
especialistas afins, do quadro da prefeitura da cidade de São Paulo e ou iniciativa 
privada, ser o apoio para o bom desenvolvimento das habilidades musicais em 
instruções/aulas e demais ações com esta população carente. Ele possuía inúmeras 
propostas políticas publicas na área da Cultura, com um histórico de ações sociais 
em educação musical. Todos esses projetos tem continuidade em ações das 
pessoas que puderam conviver com o Maestro, pois seu sonho contaminou muitos, 
assim como, sua alegria, pois mesmo quando estava sério, era fácil ver seu rosto 
transformar-se em um sorriso.  
Casou-se em 2009 e nesse curto momento, tão feliz de sua vida, acabou tornando-
se mais uma vitima da onda de assaltos. Roubou-lhe apenas a arma, não o 
dinheiro. Violência gratuita, pois sabiam de sua profissão. Foi contra isso que o 
Maestro Ivan sempre lutou curar a sociedade de sua dor que gera violência sem 
medir consequências. Por esta razão, possuía tantos projetos na área da cultura. 
Talvez seu agressor fosse um talento musical frustrado?  
Façamos desse episódio, um momento de reflexão para que possamos dar 
continuidade a realização dos projetos do Maestro Ivan, e que seus sonhos sendo 
realizados possam ajudar nosso país a renovar sua autoimagem, passando a 
valorizar e cuidar melhor de si através de um povo consciente do que é ser cidadão.  
Diante de tudo quanto exposto, espero contar com o apoio de meus nobres pares 
na aprovação do presente Projeto de Lei.  
 


