
 
 
 

 

PROJETO DE LEI 141/2021 
Vereador Arselino Tatto (PT) 

 
Denomina Parque Linear Laercio Sebastião Xavier, o Parque Linear 
São José situado na Rua Frederico René de Jaegher, nº 2760 - 
Subprefeitura Capela do Socorro, São Paulo, SP.  
A Câmara Municipal de São Paulo decreta:  
Art. 1º Fica denominado Parque Linear Laercio Sebastião Xavier, o 
Parque Linear São José situado na Rua Frederico René de Jaegher, 
2760 - Subprefeitura Capela do Socorro, São Paulo, SP.  
Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.  
Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.  
Sala das Sessões, 10 de março de 2021.  
Às Comissões competentes. 

 

JUSTIFICATIVA - PL 141/2021 
 
O presente projeto de lei objetiva denominar o Parque Linear São 
José como Parque Linear Laercio Sebastião Xavier, situado na Rua 
Frederico René de Jaegher, nº 2760 - Subprefeitura Capela do 
Socorro, São Paulo, SP.  
A propositura encontra âmparo no art. 13, inc. XXI da Lei Orgânica 
do Município de São Paulo.  
A escolha do nome em questão foi feita pelos moradores da Vila São 
José como reconhecimento pelos serviços prestados para a 
Comunidade.  
O homenageado construiu sua história, como importante liderança 
nas lutas pela construção do bairro e pelo desenvolvimento local.  
Nasceu na Cidade de Timbaúba, Estado de Pernambuco, em 05 de 
janeiro de 1940. Veio para a nossa Cidade em 1962 com 22 anos de 
idade, em busca de melhores condições de vida. 



 
 
 

Constituiu família ao casar-se com Severina Dionizia Xavier com quem 
teve cinco filhos: Altair, Agnaldo, Almir, Iris Aparecida e Adoniram.  
Na vida profissional dedicou-se a empresa Atlas Villares onde 
desempenhou várias funções por cerca de trinta anos.  
Dedicou-se a fundação da Associação dos Moradores do Jardim Real, 
juntamente com o Senhor Manoel Leonardo dos Santos, que foi o 
primeiro Presidente.  
Reuniam-se inicialmente na parte superior de um bar na residência 
do Senhor Manoel, na Rua Mediterrâneo, n 142 pelo período de seis 
meses, depois na Rua São Pedro do Iraxim, nº 282.  
Em 20 de setembro de 2001 foi realizada a reunião de fundação da 
entidade, aprovação de estatuto e eleição da Diretoria, oportunidade 
em que o nosso homenageado foi eleito presidente.  
Depois de muitas lutas e reivindicações, uma área pertencente a 
EMAE, utilizada irregularmente para descarte de lixo, foi cedida para 
a Associação que construiu a sede para uso da comunidade situada 
na Rua Frederico René de Jaegher, nº 2716.  
Nosso homenageado prestou relevantes serviços à coletividade, 
contribuiu com lutas essenciais por serviços públicos de creche, 
unidades de saúde e transporte. Tinha o desenvolvimento de posturas 
éticas e a prática da solidariedade como um dos pilares de sua vida e 
de sua família.  
Faleceu aos oitenta anos de idade em 01 de janeiro de 2021.  
Em face do exposto, solicito a colaboração dos membros desta 

edilidade para aprovação da presente propositura, uma vez que 

revestida de interesse público. 


