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JUSTIFICATIVA - PL 0445/2018 
Inicialmente, o presente projeto de lei de denominação visa denominar o logradouro 

público no Distrito de Itaim Paulista inominado para PRAÇA GILDES MACEDO DE SOUZA. 
Acerca dos aspectos da legalidade da proposição tecemos o que se segue. Trata-se de 
matéria de interesse local sobre a qual compete ao Município legislar nos termos do art. 30, 
inciso I da Constituição Federal e do art. 13, e incisos da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo. A referida matéria também respeita os ditames da Lei 14.454 de 27 de junho de 2007. 

Passemos ao homenageado na denominação. 

GILDES MACEDO DE SOUZA 

Brasileiro, nascido em Ilhéus, Estado da Bahia, filho de José Macedo de Souza e de 
Maria Torquato de Souza, tendo falecido em 13 de março de 2014, aos 69 anos de idade. 

Casado com Mercedes Aparecida Silva de Sousa deixou três filhos: Benedito Wilson, 
Carlos José e Mariangela. 

Gildes, fundador do BECO DO MOCOTÓ, nasceu em 1944, chegou da Bahia em São 
Paulo no ano de 1962, aos 17 anos, vindo em um pau de arara. 

Trouxe em sua mala a esperança de vencer. Padeiro de profissão, teve a ideia de 
vender "sonho" na estação de trem de São Miguel Paulista e todos os dias voltava com o 
tabuleiro vazio. 

Sua fama logo se espalhou, e as padarias da região o disputavam. Seu espírito 
empreendedor o impulsionou a ter seu próprio negócio, inaugurado em 1969 o Mercadinho 
Sagrada Família. 

Após 8 anos no mercadinho, demonstrou coragem e intrepidez e virou o jogo, saindo 
do aluguel e montando na garagem de sua casa o BEQUINHO, onde vendia caldo de mocotó 
até produtos do norte e nordeste. 

Com essa renda, criou e formou seus três filhos. Gildes nunca pensou pequeno e em 
1992 inaugurava o Beco do Mocotó que conhecemos, formando muitos clientes, amigos e 
frequentadores, quem o conhecia se lembra do prazer que Gildes sentia em conversar com 
cada pessoa que adentrava o local. Gildes foi um exemplo de homem, guerreiro, forte, leal, 
trabalhador, ávido pela vitória e conquistas que deixou um grande legado aos seus filhos que o 
impulsionam a continuar o seu trabalho e história com o mesmo empenho, amor e dedicação 
do querido e amado, Gildes Macedo de Souza. 

Diante do exposto, aclamo a atenção dos nobres parlamentares para análise da 
presente proposição para que ao fim possamos aprová-la por ser medida relevante e de 
extrema importância. 
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