
 
 

 
PROJETO DE LEI 242/2012  
Denomina Babalorixá José Carlos de Ibualamo a atual rua Savério de 

Simone, no Jardim Varginha - Subprefeitura da Capela do Socorro. 
 
Art. 1º Denomina Babalorixá José Carlos de Ibualamo a atual rua Savério de 

Simone no Jardim Varginha - Subprefeitura da Capela do Socorro. Art. 2º - O 

Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias de sua 

publicação. Art. 3º - As despesas decorrentes com a execução desta lei correrão 

por conta de dotações financeiras próprias, consignadas no orçamento vigente e 

suplementadas se necessário. Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, revogadas as disposições em contrário.  

JUSTIFICATIVA  

 Trata-se de justa homenagem da comunidade local a um dos moradores mais 

antigos e fundador do Jardim São Marcos. José Carlos de Ibualamo foi líder 

comunitário, quatro vezes presidente da Associação de Moradores do Jardim São 

Marcos, tendo realizado inúmeras ações em favor da comunidade, como a 

obtenção de rede de água, esgoto, luz elétrica, asfalto para as famílias daquela 

região. Além disso, esteve à frente de diversos projetos sociais que garantiam 

aos cidadãos maior qualidade de vida e promoção humana. Reconhecido pela 

sociedade como sacerdote religioso dedicou grande parte de sua vida na luta 

contra o preconceito religioso, mantendo grupos de trabalhos ecumênicos, 

realizando esforços para a união dos povos. A bibliografia que conta os feitos 

desse grande Homem é extensa e justifica tal homenagem, tanto fez pelo bem 

do próximo que agora é chegada a hora de também fazermos, mesmo que de 

forma singela, algo pela sua memória. E tendo em vista o seu envolvimento 

religioso, o ideal é que a rua supramencionada passe a se chamar BABALORIXÁ 

JOSÉ CARLOS DE IBUALAMO, haja vista o mesmo ser um sacerdote religioso (à 

exemplo do que ocorre com ruas denominadas com nomes de Padre, Pastor, 

etc.). Conto com o apoio dos nobres pares para que este projeto seja aprovado. 

 


