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JUSTIFICATIVA - PDL 0004/2016 
A presente propositura se justifica na própria história do homenageado, digna de 

reconhecimento por meio da concessão do Título de Cidadão Paulistano. 

Pretende-se prestar esta homenagem a José Leite da Silva, o Zé Leite, dono de uma 
Casa do Norte em Itaquera, a qual é conhecida em toda a região. 

É uma bela história, qual começa quando o Zé Leite, nascido em Saúde, estado da 
Bahia, por volta do ano de 1947, sendo ele registrado após seus 15 anos, ficando assim sua 
data de nascimento como 05 de abril de 1944. De família grande, sendo ele um de dois irmãos 
por parte de mãe e mais dez por parte de pai, filhos de Isabel Leite de Souza e Manoel Freitas 
da Silva. Com seus vinte anos, moço namorador, conheceu a Srª. Marinalva Fernandes da 
Silva, a qual foi casado por 17 anos. 

Casaram-se e tiveram seis filhos, indo morar na Bahia durante um tempo, na cidade de 
Pinava-sul, quando decidiram vir morar em São Paulo com cinco filhos e tentar uma nova vida, 
tiveram o sexto filho em São Paulo, onde mora a aproximadamente trinta e oito anos. 

Sua marca de empreendedor nasceu quando desligou-se da empresa onde trabalhou 
durante 13 anos e resolveu montar seu próprio negócio. Na região de Itaquera onde morava, 
adquiriu um pequeno comércio que servia bebidas e petiscos. Com o passar do tempo, e o 
sucesso do local, o Sr. José Leite queria um lugar mais espaçoso para seus clientes. Após um 
ano meio, decidiu que iria abrir uma casa do norte, pois na região onde morava havia muitos 
migrantes Nordestinos. 

Em 30 de julho de 1989 foi inaugurada a Casa do Norte Zé Leite. Além da deliciosa 
comida típica, o local tornou-se também sinônimo de entretenimento. Ao longo dos anos, a 
preocupação sempre foi se aprimorar, e hoje é uma das melhores casas do norte de São 
Paulo. 

Seus negócios aumentaram, sendo referência da Cultura Nordestina no Estado, sua 
história será retratada em livro lançado pela Prefeitura de São Paulo, programado para o ano 
de 2016. 

A casa possui diferentes pratos típicos, com os melhores preços da região, e ainda 
conta com equipe qualificada de profissionais para atender sempre bem seus clientes. 

Pelo exposto acima, sendo parte de sua obra, indico seu nome para figurar no quadro 
de honrados com o Titulo de Cidadão Paulistano. 

 
 
Publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/02/2016, p. 102 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

