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JUSTIFICATIVA - PL 0765/2019 
O presente projeto de lei visa alterar a denominar da Viela inominada, que liga as Ruas 

Cabo Joel Leite com Mandaçaia, pois o Sr. Joaquim de Mello, conhecido com "Subtenente 
Mello", conquistou vários amigos no bairro da Cidade A. E. Carvalho, além de ser bastante 
querido pelos irmãos de fé, onde foi integrante por mais de 60 anos da Congregação Crista No 
Brasil, visando ajudar e a instruir os moradores do bairro. 

Nascido aos 05 de Janeiro de 1935, em São Jose Do Rio Pardo - SP, descendente de 
família portuguesa, filho de Jose de Mello e Maria Francisca Correa, sendo o sétimo filho de 10 
irmãos. 

Quando na infância morou na periferia de Guaianazes - SP, onde em sua adolescência 
por volta dos 13/14 anos aprendeu a profissão de padeiro e ajudante de pedreiro e assim foi 
contribuindo com as despesas da casa junto com a família, onde conseguiram comprar um 
imóvel em Guaianazes. 

Adulto, casou-se em 08 de Outubro de 1955, com Einal Freire de Mello, depois de 
casado ingressou na Guarda Civil de São Paulo em 16/11/1956, como soldado, anos depois a 
guarda civil, foi incorporado pela Policia Militar do Estado de São Paulo. 

No ano de 1960, mudou-se para a Cidade A E Carvalho, a Rua trinta e três, nº 208, 
ajudando a progredir o bairro, sendo um dos pioneiros do bairro, havendo naquela época 
poucos moradores, não havia fornecimento de água encanada, serviço de esgoto encanado, 
energia elétrica, asfalto e sem transporte publico, pois tinha que caminhar aproximadamente 
15km a 20km até o bairro de Itaquera para utilizar o trem para ir ao trabalho. 

Nos seus mais de 35 anos trabalhando como Militar, veio a exercer segurança na 
Assembleia Legislativa de São Paulo, segurança do Sr. Leonel Júlio, presidente da casa e ate 
mesmo da sua família e neste período conquistou vários benefícios para o bairro, ajudando 
muitas pessoas, ate mesmo na época com implantação de uma delegacia, instruiu os 
moradores da região, através de seus conhecimentos com todas e qualquer dificuldades e 
atitudes que teriam que tomar, inclusive, ajudou muitas pessoas a conseguirem um trabalho. 

Como policial, teve uma carreira brilhante, atuando em diversas áreas da policia militar, 
esforçando-se através de estudos e cursos internos, terminou sua carreira graduado como 
Subtenente, policial de reputação integra e sincero em seu trabalho, resultando a ele medalha 
de honra ao mérito; veio a falecer no dia 11/06/2018, no Hospital da Policia Militar no Tucuruvi- 
SP, com disfunção de múltiplos órgãos, choque séptico pulmonar, parada cardiorrespiratória 
revertida, angina instável, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença crônica 
pulmonar, hipertireoidismo. 
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