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JUSTIFICATIVA - PL 0658/2019 

O presente projeto de lei objetiva denominar Rua José Evaldo Pinheiro, o logradouro 
público atualmente denominado Travessa Arroio São Gonçalo - Parque Residencial Cocaia - 
Subprefeitura Capela do Socorro, São Paulo, SP. 

A propositura encontra amparo no art. 13, inc. XXI da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo. 

A escolha do nome em questão foi feita pela comunidade moradora do Parque 
Residencial Cocaia como reconhecimento ao Senhor José Evaldo, carinhosamente chamado 
de Seu Barriga, pelos serviços prestados para a Comunidade. Um abaixo assinado com cem 
pessoas postulam a homenagem. 

O homenageado construiu sua história no Parque Residencial Cocaia, como importante 
liderança nas lutas pela construção do bairro e pelo desenvolvimento local. 

Nasceu em 08 de abril de 1962, no Município de Quixeramobim, Estado do Ceará. 
Migrou para a região sudeste em busca por uma vida melhor quando tinha 21 (vinte e um) 
anos, e foi morar no bairro do Jabaquara. Após 4 (quatro) anos, mudou-se com a família para a 
Zona Sul de nossa Cidade. Casou-se com Francisca Antonio da Silva Pinheiro, com quem teve 
dois filhos: Douglas e Isabely Pinheiro. 

Filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 1980. Sempre atuante em beneficio da 
coletividade, era dedicado ao trabalho e tinha o desenvolvimento de posturas éticas e a prática 
da solidariedade como um dos pilares de sua vida e de sua família. Como dedicado militante 
político, sempre trabalhou nas campanhas eleitorais, sendo exemplo e referência de dignidade 
na prática política. Faleceu em 31 de agosto de 2019 com apenas 57 (cinquenta e sete) anos. 
A militância petista lamentou e lamenta profundamente a perda do Seu Barriga, apelido 
carinhoso, sendo justa a homenagem ora concedida de denominar a rua onde morou e onde 
construiu sua vida, com seu nome. 

Em face do exposto, solicito a colaboração dos membros desta edilidade para 
aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


