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O presente Projeto de Lei visa denominar o logradouro público inominado, existente 
no bairro do Rio Pequeno, localizado entre as ruas José Cardoso de Azevedo e 
Estevão Mascate Francês.  
Tal pedido foi realizado por moradores da rua referida, através de abaixo assinado, 
e visa facilitar a localização deste espaço público.  
Por se tratar de espaço público urbano livre de edificações e que propicia 
convivência e/ou recreação para seus usuários, justifica-se a denominação de praça 
no referido local. Vale ressaltar importância de áreas verdes de recreação da 
população, ainda mais em áreas que não possuem espaços de entretenimento para 
seus moradores.  
A justificativa do nome da praça deu-se pois, segundo os moradores da região, o 
Sr. Zequinha (como era conhecido pelos munícipes) sempre cuidou da praça, 
plantando diversas árvores, inclusive frutíferas, grama, flores, além de sempre 
zelar pela conservação da mesma. Além disso, essa herança passou para seu filho 
Getúlio, que após o falecimento do Sr. José resolver continuar o legado do pai e 
passou a cuidar do logradouro.  
O homenageado nasceu em 1938, na cidade de Sapeaçu, Bahia. Veio para São 
Paulo aos 17 anos de idade, morava em alojamento, trabalhando em pavimentação 
de ruas. Aos 20 anos conseguiu seu primeiro emprego em uma mercearia na Rua 
Gabriel Monteiro da Silva no Jardins. Mesmo após a mercearia ser vendida e ser 
transformada em padaria, ele continuou trabalhando por mais 30 anos no 
estabelecimento. Casou-se em 1971 mudou-se para a Rua Estevão Mascate 
Francês, nº 84, quando começou a cuidar do logradouro municipal, realizando a 
limpeza e a plantação de árvores no local. Em 1986 mudou-se para a rua vizinha, 
José Cardoso de Azevedo, nº 222 e continuou cuidando da praça durante 37 
quando veio a falecer em 14 de agosto de 2008, aos 70 anos de idade.  
Isto posto, peço aos nobres vereadores que aprovem o projeto, facilitando a 
localização do logradouro e homenageando um incentivador do cuidado e 
preservação da área.  
 


