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Denomina MÍRIAM BATUCADA a

travessa inominada locali-

zada na Rua Bixira, na Moó

ca.

•
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A Camard Municipal de Sao Paulo decreta:

Art. 1 2 - Fica denominada "Travessa Míriam Ba-

tucada" a via sem denominação existente na Rua Bixira, entre

a Rua Padre Raposo e a Rua Madre de Deus, no Bairro da Mosca.

Art. 2 2 - As despesas com a execução da presen

te lei correrão por conta das dotações orçamentárias prOprias,

suplementadas se necessário.

Art. 3 2 - Esta lei entrará em vigor na data da

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das sess3es,

VICENTE VISCOME
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EXPOSIÇÃO	 DE	 MOTIVOS 

A presente propoSitura tem por es-

copo homenagear uma cidadã ilustre -- MÍRIAM ÂNGELA LA VEC

CHIA, Míriam Batucada — destacando seu nome artístico em

uma das vias de nossa cidade, tal como permite o inciso

XXI, do art. 13, da L.O.M.S.P.

O exemplo dessa cantora e composi-

tora, de otimismo, alegria e descontração, representa uma

parcela do bairro da Mocica, da gente que sabe ser feliz

através da música, das rodas de amigos, do Sambinha nas ma

drugadas.

ceu, e iniciou

da com as mãos

bilidade surgiu

Essa paulistana típica nasceu,cras

a carreira naquele bairro, e fez da batuca-

a sua marca registrada, sendo que dessa ha-

o apelido que a tornou famosa.

Brasil e chegou ao

cidades americanas

muito querida.

Seu sucesso estendeu-se por todo o

exterior, tendo-se apresentado em var-ias
e, principalmente, em Portugal, onde era

Nada mais justo, portanto, do que

denominar um logradouro da Mosca com o nome daquela que ti-

nha grande orgulho de suas origens.
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Pelo exposto, nada impede que este

projeto de lei seja apreciado e aprovado pelo Douto Plená-

rio.

Fazem parte integrante desta propo

situra o competente assento de óbito e o croqui com o local

a ser denominado.

VICENTE VISCOME

Vereador
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