
 
 

PROJETO DE LEI 446/2016  
Denomina Nicanor Coqueiro Rocha, a atual Travessa Papa Capim, 
Codlog 45944-5, Jardim dos Eucaliptos, Subprefeitura Capela do 

Socorro, São Paulo, SP. 
 
Art. 1º Fica denominada Rua Nicanor Coqueiro Rocha, a atual Travessa Papa 

Capim, Codlog 45944-5, Jardim dos Eucaliptos, 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.  

JUSTIFICATIVA  

O presente projeto de lei objetiva alterar a denominação da Travessa Papa Capim 

para Travessa Nicanor Coqueiro Rocha no Jardim dos Eucaliptos, Distrito do 

Grajaú, Subprefeitura da Capela do Socorro, São Paulo, SP. A propositura 

encontra âmparo no art. 13, inc. XXI da Lei Orgânica do Município de São Paulo. 

O homenageado nasceu em 04 de dezembro de 1927, na Cidade de Brumado, 

Bahia. Transferiu-se para o estado de São Paulo a procura de melhores condições 

de vida e fixou-se na Cidade de Potirendaba, em 1949. Veio para a nossa Cidade 

em 1953, passando a residir no Jardim Aeroporto. Casou-se em 1954 com 

Izaurita Castro Gomes com quem constituiu família e uma longa união de 

cinquenta e seis anos. Estabeleceu-se no bairro do Jardim dos Eucaliptos no ao 

de 1988. Foi um dos seus primeiros moradores e fundadores. Desde então, 

liderou diversas lutas por melhorias e pelo desenvolvimento local, como a 

pavimentação de ruas, construção de áreas de lazer para crianças e idosos, e 

implantação da rede de água e energia elétrica. Sempre atuante em benefício da 

coletividade, era dedicado ao trabalho e tinha o desenvolvimento de posturas 

éticas e a prática da solidariedade como um dos pilares de sua vida e de sua 

família. Sua trajetória é marcada pela coragem e perseverança. Por ser um dos 

fundadores do bairro sempre auxiliava os vizinhos na construção de suas 

moradias, cedendo materiais de construção e ferramentas. Era reconhecido na 

comunidade onde viveu como protetor dos animais. Em face do exposto, solicito 

a colaboração dos membros desta edilidade para aprovação da presente 

propositura, uma vez que revestida de interesse público. 



 


