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Exposição de Motivos

 

O Sr. PAULO JOSÉ GÓMEZ DE SOUSA, natural de Lavras do Sul – RS, merece ter seu nome gravado em
uma das ruas de Porto Alegre.

O supracitado foi um ator, roteirista e diretor brasileiro. Começou a fazer teatro em 1955 em Porto Alegre,
onde ajudou a criar o “Teatro de Equipe”. No cinema, iniciou sua carreira artística em 1966 no filme “O
Padre e a Moça”, no papel do padre. Posteriormente foi protagonista de várias comédias no cinema, como
“Todas as Mulheres do Mundo, Edu, Coração de Ouro” e “O Rei da Noite”, obras que lhe consolidaram
como Melhor Ator pelo Festival de Brasília.

Na televisão, estreou em 1969 como Zé Mário na telenovela “Véu de Noiva”, mas a consagração viria dois
anos depois, ao interpretar o personagem Samuca na telenovela “Assim na Terra Como no Céu”. Em 1972
destacou-se ao lado de Flávio Migliaccio na telenovela “O Primeiro Amor”, com quem depois formaria a
dupla cômica Shazan e Xerife.

Paulo José foi diagnosticado com a doença de Parkinson em 1992. Morreu em 11 de agosto de 2021 no Rio
de Janeiro aos 84 anos, devido a uma pneumonia.

Por ser considerada pessoa de notório reconhecimento de sua morte, não é necessária a apresentação de
sua Certidão de Óbito, conforme o trecho da Lei Complementar Nº 320, de 1994.

Art. 3º É vedado denominar logradouros ou equipamentos públicos com nomes de pessoas vivas.

[...]

§ 2º Não será exigida a apresentação de Certidão de Óbito quando o mesmo for de notório conhecimento
público.

 

Por tais razões, ele é merecedor de ter uma das ruas de Porto Alegre com o seu nome gravado.

 

Vereador Luiggi Bertaco

 

 

 

 



 

 

 

Projeto de Lei

 

 

 

Denomina Rua PAULO JOSÉ o logradouro público cadastrado conhecido como VTC L VILA
MONTE CRISTO, localizada no bairro Vila Nova.

 

 

 

Art. 1º Fica denominado Rua PAULO JOSÉ, o logradouro público não cadastrado conhecido como VTC L
VILA MONTE CRISTO, CTM 7867011, nos termos da Lei Complementar nº 320, de 2 de maio de 1994, e
alterações posteriores.

 

Parágrafo único. As placas denominativas conterão, abaixo do nome do logradouro, os seguintes dizeres:
“Ator, roteirista e diretor gaúcho e brasileiro”.

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Luiggi Giovane de Moraes Bertaco, Vereador(a), em
29/04/2022, às 17:07, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0374788 e o código CRC 540F5C82.
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