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JUSTIFICATIVA - PL 0554/2014 
O presente projeto tem por objetivo denominar o espaço público, sem denominação, 

localizado em frente à Estação Itaquera do Metro sendo a referida praça a parte superior 
externa do túnel inominado localizado na Avenida Radial Leste com latitude e longitude 
23º32�36.0"S 46º28�14.6", situada em Itaquera. 

A denominação da Praça com o nome de Roberto Bolaños presta uma justa 
homenagem a uma figura pública que se fez presentes na infância de muitas pessoas 
desepenhando o papel de Chapolin Colorado e Chaves. 

Nasceu na Cidade do México em 21 de fevereiro de 1929, filho de Elsa Bolaños Cacho 
e Francisco Gómez Linares, começou sua carreira como escritor criativo para rádio e televisão 
durante a década de 1950, onde 10 anos depois daria vida a um personagem atuando no filme 
"Dois Criados Malcriados". 

Aos 22 anos cursava engenharia, porém sua veia artríticas já falava mais alto nesta 
mesma época escrevia anúncios em uma agência de publicidade onde logo o notaram e o 
jovem passou a escrever roteiros de programas de radio, televisão e cinema. 

Porém, ele queria mais, quando alguns atores faltavam Roberto aproveitava a deixa 
para fazer graça diante das câmeras, mal sabia nessa o épico comediante que se tornaria e o 
que menos imaginava é que as personagens que o levariam ao sucesso seriam obras de sua 
própria imaginação. 

Aos 40 anos estreou na televisão mexicana com o programa "Chespirito" que, com 
interpretações diversas, ficou no ar por 25 anos ininterruptos em horário nobre. Após alcançar 
níveis inéditos de audiência, foi exportado para o restante da América Latina e para a Espanha. 

Em 1970 surge o Chapolin Colorado, um herói atrapalhado. Um ano depois, foi criado o 
personagem que se tornaria o maior sucesso de Bolaños, Chaves. Ambos os personagens 
funcionaram tão bem que as sketches se tornaram séries independentes de 30 minutos de 
duração em 1973, após o fim do "Programa Chespirito", series essas que encantaram gerações 
e que fazem sucesso até os dias de hoje. 

Desta forma, justifica-se a importância da denominação, e conto com o apoio dos 
Nobres Pares na aprovação do presente projeto. 
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