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JUSTIFICATIVA - PL 0464/2020 
O presente projeto de lei pretende alterar para Rua Radiantes - Jornalista José Paulo 

de Andrade a denominação da rua Radiantes, logradouro do Jardim Leonor - Morumbi - CEP 
05614-130. 

O projeto tem o objetivo de homenagear o Jornalista José Paulo de Andrade, falecido 
no último dia José Paulo de Andrade, na manhã de 17/07/2020, aos 78 anos, nesta Capital, 
vitimado pelo coronavírus. 

Apresentador do O Pulo do Gato desde a estreia em1973, Zé Paulo - como era 
chamado pelos amigos - trabalhou por 57 anos na Rádio Bandeirantes onde iniciou como 
narrador esportivo em 1963. Começou sua carreira profissional em 1960 como radio escuta do 
plantão esportivo da Rádio América de São Paulo. 

O Grupo Bandeirantes, em nota que transcrevemos para que fique registrada, 
lamentou a morte do apresentador "Com uma voz firme, amplo conhecimento político-
econômico, são paulino fanático e um dos maiores formadores de opinião do Brasil, José Paulo 
tinha um coração gigante e um caráter ímpar. Com 57 anos de Rádio Bandeirantes, José Paulo 
de Andrade deixará um legado indiscutível, um vazio enorme e muitas saudades". 

Com efeito, foram quase seis décadas de trabalho e de excelência profissional que 
José Paulo vivenciou na Rádio Bandeirantes, sediada exatamente na Rua Radiantes, 
logradouro que percorreu para chegar aos microfones da Rádio Bandeirantes onde brilhou e 
irradiou para os ouvintes seu posicionamento sobre tantas questões de interesse da cidadania. 

É, portanto, o local exato para preservar a memória do radialista e seu legado para as 
futuras gerações. 

Por tratar-se de figura pública e notória, cujo falecimento foi veiculado pela grande 
mídia, deixamos de apresentar sua Certidão de Óbito. 

Com essas considerações, espero o apoio dos nobres pares à propositura que 
submeto ao voto da Edilidade. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/08/2020, p. 73 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

