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A CSmara,Municipal de São Paulo decreta:

Art. 1 2 - Fica denominado de GIL BRANDÃO, o logradouro público
conhecido como Passagem Um (CODLOG 75.529-0) sendo

o

seu ponto inicial na Av. Irácia de Toledo ( (CODLOG

16 .747-9) setor 124 - Quadra 098 - Vila Clarice/Piritu
ba - AR/PJ.

Art. 2 2 - As despesas decorrentes com a execução da presente lei
correra° por conta das dotaçoes orçamentarias proprias,
suplementadas se necessá-rio

•

Art. 3 2 - Esta lei entrara em vigor na data de sua publicaçao,re
vogadas as dispoSiçOes em contrario.
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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.
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Considerando que o ente homenageado faleceu em 12.12.
1983 conforme publicação impressa na Enciclopédia Barsa de 1984
página 40.

Propomos aos nobres edis desta Casa este projeto de lei
visando perpetuar esta ilustre pessoa, cuja biografia passamos a
expor:

Gil BRANDA()

Gilberto Machado Brandão pertencia àquela linhagem de
figurinistas que aprofundam, através do vestuário, um estudo da
sociedade. Sempre se jogou de corpo e alma no que fazia: seus colegas do curso de arquitetura da Universidade do Brasil, concluído em 1958, lembram-se de que ele sempre foi o primeiro; na medicina, realizou uma brilhante pós-graduação em psiquiatria.

Como

figurinista, lançou o jornal Gil Brandão Modas, e mais tarde passou a editar a revista Curso de Corte e Costura. Pernambucano
nascido em 1924, mudou cedo para o Rio de Janeiro, onde acabou
encontrando tragicamente a morte, em 12 de dezembro de 1983.

