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JUSTIFICATIVA  
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O presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a denominação da Rua Jose 
Frederico para Rua Laura Cardoso Visconti, localizada entre a Rua Edson Andrade 
Silva e a Avenida Inajar de Souza.  
A modificação tem por objetivo preservar a memória histórica e homenagear uma 
grande benfeitora da região.  
Laura Cardoso Visconti e seu marido Raphael Visconti, adquiriram em 1946 uma 
grande área de terreno situada na Vila Nova Cachoeirinha, local onde construíram 
um sitio com horta, pomar e criação de aves e animais de pequeno porte.  
Com o crescimento da cidade de São Paulo; na década de 60, o desenvolvimento 
urbano atingiu o entorno do sitio, fazendo com que terreno fosse transformado em 
loteamento denominado Jardim Engenheiro Visconti.  
A missão pastoral iniciada no bairro pelo casal, pessoas de sólida formação religiosa 
passou a ser praticada com regularidade e, em 1959, o Dr. Rafael faleceu. D. 
Laura, conhecendo a vontade do seu marido, mandou construir urna Capela em 
honra ao glorioso São Benedito, que, juntamente com o terreno, foi doado à Cúria 
Metropolitana de São Paulo.  
Como era uma pessoa caridosa e sempre pronta para ajudar o próximo, tornou-se 
muito querida pelos moradores do bairro e proximidades, haja vista as 219 
assinaturas que constam no abaixo assinado anexo, iniciativa dos moradores do 
local, solicitando a modificação do nome da Rua José Frederico, onde se situa a 
Capela São Benedito.  
Vale ressaltar que, às pessoas residentes e domiciliadas na mencionada via publica 
em sua totalidade assinaram o documento, bem como os residentes do entorno, 
portanto, trata-se da vontade dos munícipes que lá habitam.  
No ano de 2007, a Ermida foi totalmente reconstruída com o empenho do Pároco, 
Padre Agostinho Romano Zacchetti, da comunidade, das famílias Cardoso, Visconti 
e dos amigos que frequentam a igreja. O local reformado transformou-se não só 
em uma bela Capela, como também em um Centro Comunitário de ajuda mútua, 
de modo a atender a vontade de sua fundadora.  
Dentre as diversas atividades sociais desenvolvidas no Centro Comunitário, cujos 
salões são cedidos graciosamente destacamos as seguintes:  
Pastoral da Criança: organismo de Ação Social da CNBB (Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil), criado pela Dra. Zilda Arns Neumann, que vem sendo apontado 
como urna das mais importantes entidades de todo o mundo a trabalhar em saúde, 
nutrição e educação da criança do ventre materno aos seis anos de vida,  
Associação Antialcoólica: entidade que reúne homens e mulheres, jovens e adultos 
de todas as classes sociais, com o objetivo de combater o alcoolismo e suas 
trágicas consequências no âmbito da família e da sociedade;  
Programa Educafro: rede de cursinhos pré-vestibulares comunitários, gratuitos 
promovido pela FAEDICH (Francisco de Assis; Educação, Cidadania, Inclusão e 
Direito), cuja missão é contribuir para o acesso da população mais necessitada nas 
universidades do País.  
Diante do exposto, justifica-se a importância desta nova denominação, por sua 
obra religiosa, seu trabalho social e sua extrema dedicação ao próximo e menos 
favorecidos, em justa homenagem, pretende o proponente o apoio dos nobres 
vereadores.  
 


