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JUSTIFICATIVA - PDL 0009/2018 
O presente PDL tem por objetivo conceder ao Sr. JOSÉ GOZZI as honrarias: "Medalha 

Anchieta" e "Diploma de Gratidão" da Cidade de São Paulo pela sua relevante contribuição à 
cidade de São Paulo. 

José Gozzi nasceu em São Paulo, arquiteto e urbanista, filho de imigrante italiano 
Giuseppe Gozzi e Dona lrene Prado de Faria Gozzi, casado com a Sra. Marcia Luzia Correa 
Gozzi, tem dois filhos, Giuseppe e Giovanni 

Sua infância foi junto de seu pai, sua mãe e seus dois irmãos Fabio e Marcelo (este já 
falecido) como muitos descendentes de italianos que aqui vieram. Homens honestos, 
trabalhadores, em busca de vida melhor, com coragem e fibra para vencer na vida através do 
seu trabalho. 

Conforme dizia seu velho pai Giuseppe: 

"Cada geração tem o seu papel definido na história, alguns na sua própria terra, outros 
onde o destino determinar a viver. Todas as gerações enterram um rico tesouro em sonhos: 
Filosofia de vida, Sabedoria, experiências e metas. Somos anões que subimos nos ombros de 
nossas idéias e atos nobres. A missão e o destino de nossas gerações são de fazerem os 
sonhos tornarem-se realidade" e assim o fizeram e fazem! 

Sem medo de ousar ou inovar, iniciaram na construção civil com construções de casas 
e sobrados, depois diversificaram os investimentos com aquisição de abatedouro de aves com 
vendas no varejo e atacado por toda zona leste de São Paulo, com excelentes resultados 
financeiros que aplicavam na construção de novas moradias, fundaram a imobiliária Galeão 
Imóveis para venda dos imóveis próprios e de terceiros, amigos e clientes, vídeo locadora, loja 
de presentes e brinquedos, mas nunca deixando o segmento da construção civil como segundo 
plano, pois foi através dela que se deu a sustentabilidade para o seu progresso nesta cidade. 

Seguindo a filosofia de seu pai que, "qualquer profissão é bonita se exercida com 
paixão "já formado em arquitetura e urbanismo, ampliaram as atividades implementando obras 
de médio e grande porte, associando-se com pessoas de mesmos valores morais e comerciais; 
passaram a construir empreendimentos como construções de creches, asilo, reformas de 
igrejas, box no mercado central de São Paulo, galpões comerciais e industriais, edifícios 
residenciais e comerciais além de reformas gerais. 

Exemplo de filho e pai exemplar reproduzimos seu sentimento dedicado ao seu 
progenitor "Pai o maior feito vosso não foi o acumulo de riquezas e bens materiais e sim a 
formação que nos deu, a mim e ao meu irmão, por toda a dificuldade que o senhor teve desde 
o seu nascimento e pela saudade do vosso filho e pela integridade moral, se somos alguém 
hoje devemos ao senhor, e não posso deixar de mencionar minha mãe, Dona lrene, quero 
passar aos meus filhos tudo aquilo que o senhor me ensinou" este exemplo de bom caráter e 
cidadania, filho de italianos do Brás, que ajudou a construir e expandir a Zona Leste, cidadão 
paulistano a quem queremos render nossas homenagens , julgamos, pois, merecida a 
homenagem que propomos a esse ilustre cidadão paulistano; e neste sentido, pedimos o apoio 
dos Nobres Pares para aprovação desse Projeto, concedendo-lhe a Medalha Anchieta e 
Diploma de Gratidão da Cidade de São Paulo. 

Que o Grande Arquiteto do Universo, vos ilumine e guarde. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/03/2018, p. 94-95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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