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O presente projeto tem o intuito de denominar Praça José Carlos Aina Sadek, o 

logradouro público inominado que surgiu com a construção da atual configuração do Mini-anel 
viário, delimitado pelas Ruas São Bonifácio, Alcebíades Delamare, (Setor 084 - quadra F 045) 
e acesso a Ponte Engenheiro Roberto Rossi Zuccolo, situado no Bairro Cidade Jardim, Distrito 
do Morumbi, no Município de São Paulo. 

Com a efetivação de desapropriação, a antiga praça denominada Desembargador 
Percival de Oliveira, foi reconfigurada e aumentada, passando de 2.300 para 4.000 metros 
quadrados. No entanto, a construção da alça de acesso à Ponte Engº Roberto Rossi Zuccolo, 
dividiu a praça em duas áreas contíguas e inominadas, a qual o presente projeto pretende 
denominar Praça José Carlos Aina Sadek. Uma das áreas têm aproximadamente 150 metros 
quadrados e a outra aproximadamente 450 metros quadrados. 

Ambas as áreas podem ser facilmente visualizadas e identificadas na planta anexa, 
que contém fotos referentes ao ano 2000, antes da construção da alça de acesso e fotos 
atuais, que comprovam que a Praça Desembargador Percival de Oliveira foi aumentada e com 
as alças surgiram duas novas áreas. 

Na verdade, o que ocorreu é que com a construção do Mini-anel o logradouro foi 
reconfigurado, e dessa nova configuração surgiram duas áreas, recortadas pela alça que liga a 
Av. Professor Alcebíades Delamare à Rua São Bonifácio. 

Todas essas áreas estavam degradadas. Foram recentemente renovadas e estão 
sendo conservadas por meio do Termo de Cooperação nº 23/SP - 8T/16. 

Assim, para a área recortada, conforme constantes em documentos e fotos ora 
anexados, pretende-se dar o nome do Sr. José Carlos Aina Sadek. 

O homenageado foi um respeitado empresário paulistano. 

Descendente de libaneses, José Carlos Aina Sadek nasceu em São Paulo, em 1950. 
Administrador de Empresas formado pela Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, 
casou-se com Maria Cristina Tranchesi, com quem teve três filhos e oito netos. 

Empresário do setor de construção civil, responsável pela realização de dezenas de 
empreendimentos imobiliários, entre eles edifícios residenciais, edifícios comerciais e casas em 
diversos municípios do Estado de São Paulo. 

Carismático e autêntico é lembrado pelos parceiros de negócios, colegas, clientes, 
inquilinos, amigos e familiares pela generosidade, humildade e humanidade. 

Admirador da vida ao ar livre e dos esportes, era frequentador assíduo de estádios de 
futebol. Organizou o campeonato de futebol Tachafik realizado anualmente por uma década. 
Também organizou campeonatos de kart. 

Sadek criou com amigos o MMC, clube com mais de 50 motocicletas, do qual foi 
presidente e com eles fazia em média cinco viagens por ano. 

Paulistano apaixonado por sua cidade residiu os últimos 40 quarenta anos de sua vida 
no bairro Alto de pinheiros. Morreu em 2012 aos 62 anos de idade, 

Assim, considerando a necessidade de denominação da praça bem como os méritos 
do homenageado, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto." 



 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/11/2019, p. 164 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

Câmara Municipal de São Paulo Justificativa - PL 0722/2019 
Secretaria de Documentação Página 2 de 2 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 

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

