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JUSTIFICATIVA - PL 0372/2017 
O presente projeto de lei tem por escopo denominar Rua Laudelino Bispo da Costa o 

logradouro público e sem saída, delimitado na altura do numeral 2275 da Estrada do Campo 
Limpo, avançando pela Rua Elias Zitune, bairro Jardim Paris. Prefeitura Regional de Campo 
Limpo (docs. 01/05 � biografia/certidão de óbito/croquis com foto). 

LAUDELINO BISPO DA COSTA, filho de Izaias Martins da Costa e Maria Petronila da 
Costa, nascido aos 15/12/1925 em Itamira no Estado da Bahia. No decorrer de sua trajetória de 
vida, cumpre destacar que veio para São Paulo em 1945, sendo que em meados de 1965 se 
instalou com sua família no Bairro do Campo Limpo. 

Laudelino Bispo da Costa teve fundamental participação no desenvolvimento do Bairro 
de Campo Limpo e, nesse sentido, era conhecido como "Desbravador", já que em razão da sua 
fácil interlocução, o mesmo conseguiu lograr êxito e se aproximar de ilustres nomes da política 
Paulistana, tais como: João Figueiredo Ferraz, Nelson Proença, Ademar de Barros, Ricardo 
Izar, Jânio Quadros, Miguel Colassuono, Paulo Maluf, entre outros, que puderam atender as 
reivindicações trazidas de modo a conferir razoáveis condições urbanas, até então inexistentes 
no Bairro. 

Contribuiu ativamente para o desenvolvimento do jardim Paris no Campo Limpo, 
contudo aos 90 anos de vida foi castigado por um acidente vascular cerebral, que em razão de 
um câncer no intestino, ceifou sua vida em 01 de dezembro de 2016. 

Padrão de homem brasileiro, batalhador e guerreiro que, desde cedo, venceu grandes 
dificuldades para conquistar o bem-estar de sua família e comunidade. Outrossim, vale dizer 
que a presente iniciativa é meritória, pois a homenagem retrata a trajetória do exemplo da 
honestidade, dedicação e luta. 

Diante do exposto e, por ser medida justa a aprovação desta propositura, conto com o 
apoio dos nobres pares. 
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