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JUSTIFICATIVA - PL 0742/2017 
Pretende-se aqui que o logradouro seja denominado "PRAÇA JORNALISTA IVAN 

BERTOLAZZI", em homenagem e em memória a uma das figuras mais queridas da Região de 
Parelheiros - empresário, jornalista, pai de Ivan Aparecido e Amanda, falecido em 09 de 
setembro de 2017, conforme Certidão de Óbito, que segue juntada em obediência à legislação 
vigente. 

A participação do homenageado na comunidade se revela na grande quantidade de 
prêmios que recebeu, pelos vários cargos públicos que ocupou na Assembleia Legislativa de 
São Paulo, na Prefeitura Municipal de São Paulo, no Conselho de Segurança Pública de 
Parelheiros e pelas inúmeras benfeitorias realizadas em prol da Região de Parelheiros. 

Em junho de 1999, o Jornalista Ivan Bertolazzi, fundou no bairro onde morava, viveu e 
trabalhou o Jornal "Zona Sul Notícias", levando a informação a quem precisava e atendendo 
toda a comunidade parelheirense. Com o tempo viu-se a necessidade de expansão para outros 
bairros da Zona Sul, completando, neste ano, 18 anos de circulação. 

Tinha uma opinião formada de que, todos que não investirem na educação, não terão 
semeado o bem. Dizia "A maior herança que os pais podem deixar a seus filhos é a educação, 
pois é uma vitória sem perda. Ninguém, em tempo algum, poderá tirar-lhes". 

Seus feitos ficaram registrados na memória daqueles que hoje pretendem esta 
homenagem como forma de perpetuar, no seio da comunidade e entre os paulistanos, o 
exemplo de Ivan Aparecido Bertolazzi - um cidadão pleno de solidariedade, humildade e 
comprometimento com o desenvolvimento social. 

Segue anexo outros dados biográficos e reportagens que embasam a presente 
propositura. 

Assim, com estas informações e na expectativa de que o respeito de todos pelo 
homenageado justifique o pleito, solicito o apoio de meus Nobres Pares para a aprovação 
desta merecida homenagem. 
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