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Expedito Sales Marinho 

Nasceu na cidade de Januária, na data de 20/05/1947, filho de Argemira Sales Marinho 
e Germano Almeida Barbosa. 

Partiu de sua terra aos 04 anos de idade, trazido por sua mãe e mais 07 irmãos para 
São Paulo, em São Miguel Paulista. 

E com 05 anos de idade foi internado com seu irmão, José, em Santa Isabel, cidade do 
Redentor (Educandário), entidade beneficente. Saiu aos 12 anos para ajudar sua mãe no 
trabalho. Foi Office boy - trabalhando em lojas de calçados e em escritório no centro de São 
Paulo. Trabalhou muito tempo em fábricas - Lutfalla, Vicunha, Bradesco, Itaú, SKF Hoest, 
Mercedes Benz do Brasil e finalmente, 36 anos de Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Casou-se em 1979 com Dona Eliana, com quem teve 02 filhas (Loyde e Joyce). E mais 
tarde no seu segundo casamento teve mais dois filhos (Gabriel e Talita), e casei com Dona 
Zilda e com 66 anos de idades conclui a faculdade, me formando em Gestor Ambiental. 

Quando veio morar no Itaim Paulista, no Parque Santa Amélia, despertou em Expedito 
a necessidade de trabalhar com a comunidade, visto que na época, no bairro, a carência do 
serviço público era absoluta. 

Então Expedito depois de muitas reuniões com a sua entidade - e clube de Mães - 
resolveram fazer o mutirão "Cata Lixo". Reuniu todo o bairro na época, envolvendo as igrejas, 
entidades e os movimentos populares. 

A mentora da ideia foi de Dona Denize In Memorian, diretora do Colégio Deputado 
José Bustamante, houve repercussão na imprensa, escrita, falada e televisada. E o prefeito na 
época era o Mário Covas e em visita no bairro queria saber quem teve a ideia de criar o 
mutirão "Cata Lixo", mais tarde, o prefeito percebendo que o povo do bairro queria melhorias 
de asfaltos. Propôs a nós o mutirão de guias e sarjetas, na época quando chegou o dia, todo o 
efetivo da prefeitura estava no bairro, e o povo começou a trabalhar junto conosco e o prefeito 
Mário Covas nesse trabalho de mutirão. No Parque Santa Amélia, Jardim Miliunas e Jardim das 
Oliveiras. 

Foram pavimentadas 70 ruas, nos três bairros depois do mutirão e muito importante foi 
a participação da comunidade Bom Jesus das Oliveiras. Na pessoa da irmã Carmen Julieta e 
na época o bispo auxiliar de São Paulo, D � Angélico Sanda     
fase, o projeto foi para muitos bairros da cidade. 

E depois do mutirão, a entidade viu um terreno muito grande e pedimos um parque na 
região e nesse terreno só tinha mato. 

O prefeito disse, "Se vocês capinarem o terreno, eu dou a praça". Não deu outra, o 
povo topou e foi uma festa, todas as comunidades do bairro participaram. E quando o prefeito 
viu capinado determinou a imediata construção do Parque Santa Amélia pela Regional de São 
Miguel, Prefeitura Regional da época. 

Dr. Paulino Ferrari (memorian), hoje está lá pra todo mundo ver, sob os cuidados de 
Depave Secretária de Parque e áreas verdes. 

Passado algum tempo, a entidade Parque Santa Amélia, fazendo trabalhos 
beneficentes, e o nome foi cada vez mais conhecido, na região, em 1994 Covas se elegeu 



Governador do estado, foi quando recebemos o convite através de Goro Hama (Presidente da 
CDHU), fomos convidados a participar do programa de mutirão e autogestão de moradia 
popular da CDHU. Topamos, e tínhamos recebido uma missão de concluir 134 sobrados e 200 
apartamentos; foi muito duro preparar o terreno, e o canteiro de obra e a fundação, controlar os 
mutirantes foi um trabalho penoso, mas gratificante. Medição prova de material, compra de 
material, e cuidados com acidentes. As mulheres deram um show á parte, desde a alvenaria 
até a armação de ferro para colunas, e terminamos em 2000. 

E na inauguração, o presidente da CDHU e demais autoridades, se fez presente na 
entrega dos sobrados para cada mutirante. A alegria era contagiante. 

Obs: Muitos que participarem do mutirão já não estão entre nós, mas com certeza os 
que lá estão são testemunhas do grande desafio dos mutirões para a entidade do Parque 
Santa Amélia. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 02/08/2019, p. 112 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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