
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO
Nº 055/2022

que dispõe sobre
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

“PAULO CÉSAR SALOMÃO”

Os vereadores DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS, DANILO MARTINS DE
OLIVEIRA, JOÃO FERNANDO DE SOUZA, LUIZ SMARGIASSI FILHO, MARCO
AURÉLIO  SARRASSINI  e MARIA  JOSÉ  CYRINO  MARCELINO da  Câmara
Municipal de Guaxupé propõem o seguinte PROJETO DE LEI:

Art.  1º – A Rua “H” localizada no loteamento “Terra do Café” passará a
denominar-se oficialmente “PAULO CÉSAR SALOMÃO”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Sala das Sessões, Maria Gabriela Monteiro Melo da Câmara Municipal de Guaxupé.

Guaxupé, 22 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente

Câmara Municipal de Guaxupé



JUSTIFICATIVA
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO

Nº 055/2022

que dispõe sobre
DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA

“PAULO CÉSAR SALOMÃO”

Data nascimento : 14/07/1953
Data falecimento : 24/09/1988
Naturalidade : Juruaia/MG
Nome do pai : Abdo Salomão
Nome da Mãe : Nair Abrão Salomão
Casado com : Carla de Castro Martins
Filhos : Pétala, Bio e Raoni.
Profissão :  Engenheiro de Som
Data nascimento : 14/07/1953

Nasceu em Juruaia e por lá residiu até os 5 anos de idade, momento em que se
mudou com a família para Guaranésia e após alguns anos para Guaxupé.

Aos 15 anos ingressou  na Escola Técnica de Engenharia Eletrônica (ETEP) em
São José dos Campos e aos 18 anos de idade, conheceu a Banda musical Novos Baianos e
nesse momento encantou-se pela tecnologia da música e tornou-se então engenheiro de
som da banda.

Dinâmico e inteligente criou vários instrumentos musicais tais como guitarra de 2
braços (Guibando), dispositivo para controle de ritmo das músicas, dentre outras invenções
que até hoje ecoam no mundo artístico. 

Salomão, como era conhecido, trabalhou com vários artistas da MPB, como Ivan
Lins, João Gilberto, Blitz e Kid Abelha.

Em 1976,  criou o primeiro trio elétrico do Brasil  com caixas acústicas estrelado
pelos Novos Baianos. Em 1984, mudou-se para o Rio de Janeiro e casou-se com a Sra.
Carla de Castro Martins, com quem teve 3 filhos. 

Autodidata, aprendeu a falar inglês e trouxe equipamentos sonoros de alta potência
diretamente dos EUA, criando a primeira empresa brasileira de locação  de equipamentos
de  som de alta performasse (Perfeisom), possibilitando aos artistas a utilização do que
havia de mais moderno em termos de tecnologia e eficiência , realizando grandes eventos
internacionais e nacionais. 

Por todo o exposto, nada mais justo que seu nome seja perpetuado através de um
nome de via  pública  para  que sua família  receba essa  justa  e  singela  homenagem da
Câmara Municipal de Guaxupé.

Guaxupé, 22 de novembro de 2022.

DONIZETTI LUCIANO DOS SANTOS
Presidente

Câmara Municipal de Guaxupé
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