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JUSTIFICATIVA - PL 0704/2020 
O presente projeto de lei objetiva denominar Travessa Alcebiada Barreto, o logradouro 

público inominado situado na altura do nº 110 da Rua João Honório Caixeta - Jardim Varginha - 
Subprefeitura Capela do Socorro, São Paulo, SP. 

A propositura encontra âmparo 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 entorno como 
reconhecimento pelos serviços prestados para a Comunidade. 

A homenageada Alcebiada Barreto Santana construiu sua história no Jardim Varginha, 
como importante liderança nas lutas pela construção do bairro e pelo desenvolvimento local. 

Sempre atuante em benefício da coletividade, era extremamente dedicada ao trabalho. 
Tinha o desenvolvimento de posturas éticas e a prática da solidariedade como um dos pilares 
de sua vida e de sua família. 

Faleceu em 19 de abril de 2014. 

Em face do exposto, solicito a colaboração dos membros desta edilidade para 
aprovação da presente propositura, uma vez que revestida de interesse público. 

Alcebiada Barreto Santana 

Alcebiada Barreto Santana nasceu em Castro Alves, Bahia, em 05 de maio de 1949. 

Migrou de sua Cidade natal para São Paulo, quando tinha 15 anos de idade e foi morar 
no bairro do Capão Redondo - Jardim Ângela na Zona Sul de nossa Cidade. Em 1994 foi morar 
no Jardim Varginha - Grajaú, onde construiu sua casa juntamente com seus seis filhos: Maria 
Dalva Barreto Santana, Olegário Barreto Santana, Edvaldo Barreto Santana, Edmilson Barreto 
Santana, Flavia Barreto Santana e Reinaldo Barreto Santana. 

Faleceu em 14 de abril de 2014, com 64 anos de idade." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/11/2020, p. 73 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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