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JUSTIFICATIVA - PL 0696/2019 
O presente Projeto de Lei visa homenagear Alexandre Murano Del Picchia, jovem 

paulistano nascido em 14 de setembro de 1984, filho de Pedro W. C. Del Picchia (in memorian) 
e Virginia Murano. Em uma família grande, composta por cinco irmãos, ele foi o caçula. 
Raridade, depois do mais velho, Cláudio, vieram dois pares de gêmeos: o casal Bia e Celso e, 
por último, Pedro e Alexandre. 

Lelê, como era chamado por todos, estudou nas escolas Porto do Sol, Escola da Vila, 
Santa Cruz, entre outras. Durante sua breve jornada fez muitos amigos por sua personalidade 
brilhante. Todos que com ele conviveram relatam que era como uma mistura da parte boa de 
todos seus familiares. A ousadia do mais velho (Cláudio), a alegria da irmã (Bia), a capacidade 
de olhar para o outro do Celso e a delicadeza do irmão gêmeo, Pedro, assim como a 
inteligência do pai e da mãe. 

Aos 16 anos, em dezembro de 2000, viajou para Angra dos Reis (RJ) com seu melhor 
amigo, Roberto Pusset. Passado o réveillon, na noite de 3 de janeiro de 2001, Lelê, Roberto e 
mais dois amigos resolveram sair para uma festa em outra ilha. Como de costume no local, 
tomaram um barco pequeno, de um barqueiro da região, para chegar ao destino. No trajeto, um 
off-shore (barco de corrida, de porte bem maior) bateu no pequeno barco e fugiu. De seis 
pessoas que estavam no barco, três faleceram, entre elas o Alexandre. 

Uma perda prematura e trágica como essa que toca a família e amigos ainda hoje, 
motivo pelo qual a propositura visa denominar a "Praça Alexandre Murano Del Picchia - Lelê". 

A área pleiteada era uma " 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/11/2019, p. 160 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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