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JUSTIFICATIVA - PL 0045/2015 
O presente Projeto de Lei tem por objetivo denominar o logradouro público, até então 

inominado, localizado entre o final da Rua Silveira Sampaio e a Av. Hebe Camargo, próximo ao 
AMA Paraisópolis, "Parque Lourival Clemente da Silva". 

Lourival Clemente da Silva, conhecido como "Louro", nasceu em União dos Palmares e 
foi registrado em Santana do Mundaú, em Alagoas, no dia 15 de fevereiro de 1936, filho de 
agricultor, cursou o ensino fundamental. 

Aos 29 anos, migrou para capital Paulista, onde passou a residir na favela de 
Paraisópolis, hoje uma das maiores comunidades de São Paulo. 

Esse grande homem, aos 78 anos deixou esposa, quatro filhos, dez netos e uma 
bisneta, tendo deixado como patrimônio para os filhos, o fruto de muito trabalho, pois como 
migrante nordestino, que chegou aqui com a roupa do corpo, conseguiu ter um comércio, uma 
casa e educar os filhos, que é o mínimo que um pai almeja para sua família. 

Veio para São Paulo, de pau de arara, só com a roupa do corpo e mala, que um dia, 
enquanto dormia, foi levada, sem destino acabou por morar em alojamentos e albergues. Foi 
um vencedor, tendo feito muito pela comunidade local onde residiu por quase 50 anos, 
tornando-se conhecido, respeitado e admirado por todos. Trabalhou intensamente na 
comunidade, em diversas atividades até estabelecer-se no conhecido "Bar do Louro", que com 
muita luta e criatividade tornou-se hoje o "Mercado do Louro". 

O respeitado e conhecido "Louro" veio a falecer em 11 de abril de 2014, vítima de um 
infarto agudo do miocárdio, deixando saudades e sua marca inesquecível: "O Mercado do 
Louro", que por certo será preservado por longos anos por seus filhos, contudo, o maior legado 
deixado aos seus herdeiros foram: a dignidade , o caráter, a integridade e a honestidade, 
heranças estas que ninguém poderá tirar, valores estes que cabem a cada um dos seus, 
preservá-los em seus corações. 

De modo a preservar sua trajetória de lutas, solicito aos meus nobres pares a 
aprovação da propositura. 
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