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JUSTIFICATIVA - PDL 0064/2017 
JOÃO GUILHERME nasceu aos 25 dias do mês de dezembro de 1942 na cidade de 

Tombos, Minas Gerais. Filho de Sebastião Vargas Neto e Generosa Hosken Vargas, é casado 
com Leda Leal Ferreira e têm três filhos, Sebastião Leal Ferreira Vargas Neto, Paulo leal 
Ferreira Vargas Neto, e Maria Jacintha Vargas Neto, fruto de sua primeira união com Nilda 
Guimarães Alves. 

Criado no interior João Guilherme mudou-se para o Rio de Janeiro no final da década 
de 50, início de 60, quando ingressado na faculdade Nacional de Filosofia, da Universidade do 
Brasil à época. Quando houve o golpe de 64, João foi expulso da universidade juntamente com 
inúmeros outros colegas, anos depois a Faculdade anulou a expulsão e pediu desculpas aos 
alunos. 

Após sua expulsão da faculdade e em plena ditadura, tornou-se militante e dirigente do 
PCB, na clandestinidade. 

Por determinação partidária, em 1970 mudou-se para São Paulo, onde atuou 
clandestinamente na política, o que conseguiu fazer sem ser preso até 1975, quando houve 
forte repressão que o forçou a fugir, exilando-se na França. Foi anistiado em 1979, quando 
voltou para São Paulo onde vive desde então. 

Além das tarefas que cumpriu durante a clandestinidade desenvolveu, depois que 
voltou do exílio, a atividade de Consultor Sindical voltada a sindicato de trabalhadores de 
diversas áreas e é sua profissão desde então. 

Ainda na clandestinidade ajudou a elaborar a famosa "Carta de São Paulo", que foi lida 
na Assembleia Legislativa do Estado no dia 08 de março de 1975, essa carta se chamava "São 
Paulo o Povo e Seus Problemas", que deve ser considerada como contribuição enquanto 
militante em prol da cidadania paulistana. 

Em face da meritória homenagem, conto com o apoio dos meus nobres pares para a 
aprovação do presente Decreto Legislativo. 
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