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JUSTIFICATIVA - PL 0367/2014 
O presente projeto de lei tem por escopo denominar Rua Marcio Barreto de Toledo, o 

logradouro público inominado e sem saída, com início na altura do numeral 55 da Rua Riacho 
da Cruz, no bairro Parque Cisper. Subprefeitura da Penha (docs. 01/05 - biografia/certidão de 
óbito/croquis). 

MARCIO BARRETO DE TOLEDO, filho de Florismar Barreto de Toledo. nasceu aos 
06/02/1980, na Cidade de São Paulo - SP. Faleceu em 23 de fevereiro de 2014. vítima de 
traumatismo crânio encefálico. 

No decorrer de sua trajetória de vida, cumpre destacar que conviveu maritalmente com 
Samanta Silva Ferreira dos Santos, com quem teve um filho. César (05 meses). Desde moço 
teve que suportar as dificuldades visto que perdeu seus genitores quando contava com, 
aproximadamente. 20 (vinte) anos de idade, ambos. vítimas do câncer. 

Márcio passou mais da metade de sua vida morando no Parque Císper, trabalhava de 
vigilante e era apaixonado por futebol, em especial, pela Seleção Brasileira e pelo Santos 
Futebol Clube, sendo, inclusive, integrante da torcida Jovem. Contudo, esse amor pelo futebol 
acabou se tornando um aliado de seu algoz, pois Márcio foi morto com golpes de barra de ferro 
na zona leste da Capital Paulista. vítima de extrema gravidade de torcedores do São Paulo 
Futebol Clube. 

Apesar de contar com apenas 34 (trinta e quatro) anos. Márcio conseguiu deixar um lar 
para a sua esposa e filho recém-nascido. Padrão de homem brasileiro. batalhador e guerreiro 
que desde cedo, venceu grandes dificuldades para conquistar o bem-estar de sua família. 
Outrossim, forçoso se faz reconhecer que a presente iniciativa é meritória. 

Por fim, vale ressaltar que Márcio morava no logradouro público que se pretende 
denominar e por ser justa a homenagem, receber o seu nome. Outrossim, conto com o apoio 
dos nobres pares. 
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