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JUSTIFICATIVA - PL 0396/2015 
O presente Projeto de Lei visa alterar nome de logradouro público, Rua Projetada para 

Rua Elias Xavier de Paula, uma travessa a partir da Rua José Roche Rodrigues, na altura da 
numeração 141, no Bairro Recanto Campo Belo - Distrito de Parelheiros, Subprefeitura de 
Parelheiros. 

Elias Xavier de Paula nasceu na Cidade de Garça - SP, no dia 24 de outubro do ano de 
1957. Veio para São Paulo - SP, Capital, morar com seus pais na Rua Giacomo Lauri Volp, n° 
7, Vila Missionária onde passou sua infância, casou-se aos 21 anos com Maria Reali de Paula, 
a festividade do matrimônio ocorreu dia 05 de maio do ano de 1979. 

Residiu na Rua José Rochel Rodrigues, n° 99, no Bairro do Recanto Campo Belo, 
comerciante da Região, fez diversas benfeitorias no Bairro; ele teve três filhos, André Luiz, 
Andrea e Lucas, que era menor de idade quando o Elias faleceu, com seus 48 (quarenta e oito) 
anos, em 07 de abril de 2006. 

Ele foi Líder Comunitário, ajudou as pessoas carentes da Região, fez amigos desde o 
simples até alta sociedade, foi Candidato a Vereador, manteve seu comercio por 16 
(dezesseis) anos e seu casamento, mantido com respeito e amor por mais de 27 (vinte e sete) 
anos. 

As conquistas desse notário homem na regido até hoje são distinguidas, por antigos 
moradores que fazem questão de registrar, relacionada às várias atividades que desenvolveu o 
comprometimento com as causas públicas, seu falecimento deixou enorme vazio entre seus 
familiares e amigos, por esta consideração, conto com o apoio dos Nobres Pares para a 
aprovação deste Projeto de Lei. 
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