
Requerimento de juntada ao Projeto de Lei n. 15, de 2021 

 

 Solicito a JUNTADA dos documentos anexos, ao Projeto de Lei n. 

15/2021, de minha autoria, que “Denomina "Joseph Safra" a Rodovia SP 160, 

que interliga a Capital e os municípios de Diadema, São Bernardo do Campo, 

Cubatão, São Vicente e Praia Grande”, abaixo relacionados: 

 - Ofício Fd’A n. 254/2021 

 Sala das Sessões, em 

 

 

Deputado Frederico d’Avila 



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Deputado  

     Frederico d’Avila 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
Av. Pedro Álvares Cabral, 201 – Gabinete 2111 

CEP 04097-900 – São Paulo/SP 
Fone: (11) 3886.6202 / 6204 

São Paulo, 22 de setembro de 2021. 

 

 

Ofício Fd’A n.º 254/2021 

 

 

Prezada Deputada Janaina Paschoal 

Relatora do PL 15/2021 

Comissão de Constituição Justiça e Redação 

 

 

  Com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência, 

requisitar sua especial atenção ao Projeto de Lei n. 15 de 2021, “que denomina ‘Joseph Safra’ 
a Rodovia SP-160, que interliga a Capital e os municípios de Diadema, São Bernardo do 

Campo, Cubatão, São Vicente e Praia Grande”, para o qual Vossa Excelência foi designada 

Relatora. 

 

  Para melhor cumprir os anseios dos familiares e também deste Deputado, 

solicitamos que apresente uma emenda em vosso relatório, alterando a denominação para 

“Rodovia dos Imigrantes – Joseph Safra”, ficando então a redação do artigo na forma 

seguinte: 

 

Artigo 1º - Passa a Denominar-se “Rodovia dos Imigrantes – 

Joseph Safra” a Rodovia SP-160, que interliga a Capital e os 

municípios de Diadema, São Bernardo do Campo, Cubatão, 

São Vicente e Praia Grande. 

 

  Cumpre salientar que nos termos do Artigo 1º, inciso I, alínea ‘c’ da Lei 
14.707/2012 solicitei, através do Ofício Fd’A n. 030/2021 (doc. 01), ao Departamento de 
Estrada de Rodagem – DER informações a fim de instruir o citado Projeto de Lei. 

 

  O DER por meio do Ofício-SUP/EXT-116-04/03/2021 (doc. 02) respondeu de 

forma não satisfatória, extrapolando sua competência técnica e avocando irregularmente da 

competência legislativa, o que necessitou, por parte deste Deputado, solicitar a 

reconsideração via Ofício Fd’A n. 057/2021 (doc. 03). 
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  Em 06/05/2021 o DER respondeu, por meio do Ofício-SUP/EXT-328-06/05/2021 

(doc. 04), desta vez coerentemente, que compete à Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo acatar tal denominação. Por equivoco do DER, este ofício foi encaminhado sem 

assinatura, solicitamos assim, um novo documento assinado, este enviado em 02/09/2021 

(doc. 05). 

   

  Antecipadamente, agradeço a devida atenção que, certamente, Vossa 

Excelência trará ao presente assunto. 

 

  Aproveito o ensejo para externar meus votos de elevada estima e distinta 

consideração, colocando-me à disposição para ulteriores esclarecimentos que se fizerem 

necessários. 

 

  Atenciosamente, 

 

 

 

Deputado Frederico d’Avila 

 

 

 

 

A Excelentíssima Senhora 

Deputada Janaina Paschoal 

Líder do PSL 

ALESP 
 

/apc 
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São Paulo, 25 de fevereiro de 2021. 
 
 
Ofício Fd’A n.º 030/2021 
 
 
Senhor Superintendente, 
 
 Com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Senhoria, requisitar sua 
especial atenção com o fim de instruir o Projeto de Lei n. 15/2021, de minha autoria, que 
denomina “Joseph Safra” a Rodovia SP 160, que interliga a Capital e os municípios de 
Diadema, São Bernardo do Campo, Cubatão, São Vicente e Praia Grande, e em observância 
ao disposto no Artigo 1º, inciso I, alínea C da Lei n. 14.707/2012, solicitar documento referente 
ao próprio, no qual conste: 
 

a) Se pertence ao Estado; 
b) Se está em condições de receber denominação; 
c) Sua exata localização. 

 
 Antecipadamente, agradeço a devida atenção com que, certamente, Vossa Senhoria 
trará ao presente assunto. 
 
 Aproveito o ensejo para externar meus votos de elevada estima e distinta 
consideração. 
  
 Atenciosamente, 

 
 
 
 

Deputado Frederico d’Avila 

 
 
 
 
 
 
Ao Ilustríssimo Senhor 
Paulo Cesar Tagliavini 
MD. Superintendente do DER 
Av. do Estado, 777 
CEP: 01107-901 – São Paulo – SP 
 
/apc 
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São Paulo, 28 de abril de 2021. 
 
 
 

Ofício Fd’A n.º 057/2021 
 
Ref. Ofício SUP/EXT – 116 04/03/2021 e DER 237377/2021 

 
 
 

Senhor Superintendente, 
 
 
Com meus cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Senhoria, expor e 

requerer o quanto segue: 
 
Encaminhado a este Departamento o Ofício Fd’A 030/2021 solicitamos informações 

a fim de instruir o Projeto de Lei n. 15/2021 que objetiva denominar “Joseph Safra” a Rodovia 
SP 160, que interliga a Capital e os municípios de Diadema, São Bernardo do Campo, 
Cubatão, São Vicente e Praia Grande. Referido PL está em consonância com o disposto no 
Artigo 1º, inciso I, alínea C da Lei n. 14.707/2012. 

 
Em resposta, formulada através do Ofício em epígrafe, V. Sas. informaram que a 

denominação da referida Rodovia precedeu a Lei 14.707/2012 tendo sido denominada 
Rodovia dos Imigrantes nos termos do Decreto Lei nº 05 de 06 de março de 1969, concluindo, 
com referido fundamento, que a propositura não deverá prosperar. 

 
Em que pese o auxílio que este Departamento presta a esta Casa de Leis, desta 

vez não logrou êxito. A fundamentação, a nosso ver, carece de robusta fundamentação legal. 
 
Nem a Lei 14.707/2012, tampouco o Decreto Lei nº 05/1969 vedam a hipótese de 

alteração da denominação de rodovias. 
 

A primeira norma trata da denominação de prédios, rodovias e repartições públicas 
estaduais, sendo silente sobre alteração de denominação. O Decreto Lei 05/69 trata da 
constituição e organização da DERSA, e, da mesma forma, não faz referência ao tema. 

 
Considerando-se a ausência de impeditivo normativo, entendemos necessário fazer 

precisa menção à Lei 9.054 de 27 de dezembro de 1994, que alterou a denominação da 
Rodovia dos Trabalhadores (SP 70) para Rodovia Ayrton Senna da Silva. Destacamos que,  
da mesma maneira que a pretendida por este subscrevente,  não havia impedimento para tal 
alteração. E continua não havendo, uma vez que, em nenhum de seus dispositivos, como dito, 
a Lei 14.707/12 faz menção a qualquer impedimento. 
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Merece apontamento o fato de que, da mesma forma que a antiga Rodovia dos 

Trabalhadores não tinha e passou a ter uma figura pública homenageada, a Rodovia dos 
Imigrantes, da mesma forma, pode ser denominada Rodovia Joseph Safra, de modo a prestar 
uma honraria a um imigrante que contribuiu de forma incisiva com o desenvolvimento 
econômico social e filantrópico do Brasil. 

 
Da mesma forma, inúmeras pontes na Capital, antes denominadas tão somente 

Ponte da Vila Maria, Ponte Cidade Jardim, Ponte do Tatuapé, Ponte do Rio Pinheiros que 
hoje homenageiam Presidente Jânio Quadros, Eng. Roberto Rossi Zuccolo, Deputado Ricardo 
Izar e Ponte Bernardo Goldfarb, dentre tantas outras que não substituíram figura pública 
homenageada. 

 
A esse respeito, exemplificamos que verdadeira agressão foi realizada na cidade 

de São Paulo, quando procedei a alteração da denominação do Elevado Presidente Arthur da 
Costa e Silva que passou a chamar-se Elevado Presidente João Goulart. Referida alteração 
causa a impressão que o atual homenageado possui mais relevantes feitos que o anterior. 

 
Não é o que se pretende com o PL 15/2021. 
 
Ademais, a personalidade do Sr. Joseph Safra merece tal reconhecimento, razão 

pela qual permita-nos reiterar a já apresentada biografia: 
 
 

Joseph Safra nasceu em 1938, em Beirute, no Líbano, filho de Jacob e 
Esther Teira Safra, o banqueiro tem de origem em família judaica. Imigrou para o 
Brasil ainda jovem, na década de 60. 

 
Desde a tenra idade, seguiu os passos do pai. Dono de uma expertise 

nata, sempre foi cauteloso nas finanças, o que demonstra seu extremo 
conservadorismo, que também herdou de seu pai. Com determinação e 
perspicácia, construiu sólidos alicerces do Grupo Safra, tendo se destacado como 
um grande banqueiro e visionário de inúmeros negócios. 

 
Seu legado não se limita apenas ao título de banqueiro; sua imagem tem 

grande notoriedade nas causas sociais, ele foi um dos primeiros e grandes 
filantropos do Brasil. 

 
Teve uma vida pautada pela ética, líder comunitário, empresarial e 

sempre empenhado em causas dignas. Destacou-se como grande filantropo, 
fazendo grandes espórtulas doações para os hospitais Albert Einstein e Sírio 
Libanês, além de apoiar associações beneficentes como como a Fundação Dorina 
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Nowill para Cegos, o GRAAC, a Associação para Crianças e Adolescentes com 
Câncer, a Associação de Assistência à Criança Deficiente, a Apae e a Casa Hope. 

 
Não obstante, ao longo de sua vida também contribuiu com causas 

culturais e religiosas, tais como a construção e reforma de hospitais, creches, 
museus e templos religiosos. Sempre foi bastante comprometido com a sociedade, 
trazendo resultados de excelência para o Brasil. 

 
Em 1969 casou-se com Vicky Sarfatis, com quem teve quatro filhos, 

sendo eles: Jacob, Esther, Alberto e David. Sempre dedicado à família, aos amigos 
e as causas sociais, Joseph Safra pode ser considerado exemplo de pai e chefe de 
família. 

 
No dia 10 de dezembro de 2020, Safra faleceu de causas naturais. 

Contudo, seu grande legado merece ser eternamente lembrado. 
 

 
Cumpre-nos asseverar que o posicionamento contrário à proposição apresentada 

por meio do Projeto de Lei nº 15/2021, não somente por este respeitável órgão, mas também 
pelo Governo do Estado, gerará grande frustação e impacto negativo junto à comunidade 
judaica brasileira e internacional, que tem no Sr. Joseph Safra a figura de benemérito 
empresário e destacado altruísta, seja nos EUA, Europa ou Israel.. 

 
Ademais, o reconhecimento de sua contribuição tanto como empresário gerador de 

empregos e de oportunidade de negócios somada à sua ininterrupta postura beneficente, 
ocorre não somente no Brasil, mas mundialmente, como é de conhecimento público e notório.  

 
Destarte, o reconhecimento dos feitos empresariais e filantropos do Sr. Joseph 

Safra terá positiva reverberação não somente perante a comunidade judaica, mas em todos 
os lugares do mundo aonde muitos o conheceram e tiveram suas vidas, de alguma forma, 
positivamente impactadas por suas ações.  

 

Por fim, destacamos que poderia ter sido sugerido que se mantenha o termo 
Imigrantes, acrescentando-se Joseph Safra para que se faça a merecida homenagem. 

 
À vista do quanto aqui apresentado, vimos requerer a reanálise e consequente 

reconsideração do posicionamento exarado através do Ofício SUP/EXT – 116 04/03/2021 e 
DER 237377/2021, reconhecendo-se a ausência de impedimento legal para a atribuição da 
nova denominação da Rodovia SP 160. 
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Aproveito o ensejo para externar meus votos de elevada estima e distinta 
consideração, colocando-me à disposição para prestar os esclarecimentos que se façam 
necessários. 

  
 
 Atenciosamente, 

 
 
 
 

Deputado Frederico d’Avila 

 
 
 

Ao Ilustríssimo Senhor 
Paulo Cesar Tagliavini 
MD. Superintendente do DER 
Av. do Estado, 777 
CEP: 01107-901 – São Paulo – SP 
 
/esl 
 






