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Câmara Municipal de São Paulo decreta:

Art. 12 - Fica denominada de LIRIO MARIO DA COSTA a Viela, lo-

calizada no Setor 012 - Quadra 109 - entre a Rua Es-

tevão Barbosa (CODLOG 06675-3) até a Rua Gonzaga

Duque (CODLOG 08141-8) Vila Anglo Brasileira - Perdi-

zes - AR/LA.

Art. 22 - As despesas decorrentes com a execução da presente

lei correrão por conta de dotações orçamentárias pró-

prias, suplementadas se necessário.

Art. 32 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
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JUSTIFICATIVA

Considerando que esta propositura atende aos requisitos

exigidos no Decreto n2 27.568 de 22.12.88, em especial ao artigo

17 e seus parágrafos 12 e 22.

Considerando que o ente homenageado faleceu em 15.09.

1995 conforme publicação no jornal Diário Popular, página 1 do

Caderno "Revista" de 16.09.1995.

Propomos aos nobres edis desta Casa este projeto de lei

visando perpetuar esta ilustre pessoa, cuja biografia passamos a

expor:

LIRIO MARIO DA COSTA (COSTINHA)

Vítima de enfisema pulmonar,causado pelo excesso de fu-

mo, faleceu dia 15.09.1995, uns dos humoristas mais popular da TV

Brasileira, cujo deboche era sua marca registada.

O astral positivo de Costinha transparecia até no mo-

mento em que falava sobre o início de sua trajetória artística.

"Minha carreira começou quando eu nasci. Com  uma cara dessas, s6

podia ser humorista", dizia. O carioca nascido no bairro de Vila

Isabel em 29 de maio de 1923 estreou em 1941 no teatro, na revis-

ta musical Uma Pulga na Camisola. Não dava para viver só de arte,

continua
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no começo. "Precisava de um meio de sobrevivência real e estável,

então, durante o dia, trabalhava em tudo o que aparecesse. Vendi

bilhete de loteria, fui lixeiro, faxineiro, balconista, datiló-

grafo, só não cheguei a ser ladrão", contava.

Paralelamente ao teatro,Costinha também atuou como ator

110 
e locutor de rádio em emissoras como Mayrink Veiga, Tupi e Nacio-

nal. Com o surgimento da televisão na década de 50, ganhou fama

ao imitar com perfeição os trejeitos de um político então em

plena ascensão, Jânio Quadros. Essa atuação causou-lhe problemas

com a censura, que por várias vezes vetou a sua presença na teli-

nha. Sempre que ficava impossibilitado de aparecer na televisão

intensificava suas apresentações em teatro e a presença de seus

fãs era maciça.

Com um estilo debochado, reforçado por caretas e pala -

yr-6es, Costinha se deu bem também no cinema, em filmes como 0 Li-

e'	 bertino, As Aventuras de Robinson Crusoé, Carnaval Barra Limpa e

Nudista â Força. 0 público riu com ele no teatro em Mamãe Estou

no Plim Plim, Entrando na Abertura, Morno e Manso, O Donzelo	 e

Exorsexy, entre muitos outros espetáculos.

Um de seus momentos mais aguardados pelo público e

suas performances teatrais era quando imitava homossexuais."Nu a

quis desrespeitar ninguém, só faço uma sátira", justificava ele.

Apenas política e religião não entravam em suas piadas, pois ele

afirmava detestar política e ser muito religioso.

continua
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Para a maior parte do público, a imagem de Costinha fi-

cará eternamente ligada ao personagem Mazarito, seu último papel

na televisa o, que encarnou até dezembro de 1994 no programa Esco-

linha do Professor Raimundo, da TV Globo, comandado por Chico

Anysio. O nome, sugerido pelo próprio humorista, era uma homena-

gem a dois dos colegas que mais admirou, Mazzaropi e Oscarito.Ele

brincava com quem considerava o elenco do programa formado prin -

cipalmente por comediantes veteranos ultrapassado. " Como não

aparece ninguém novo no meio humorístico, o Chico Anysio nos

tirou do baú, espanou a poeira e fomos em frente." Debochado e

irreverente no palco, Costinha era extremamente educado fora de-

le, incapaz de destratar alguém ou de ter ataques de estrelismo.




