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JUSTIFICATIVA - PDL 0100/2019 

José Leandro da Silva, filho de Sebastião Leandro da Silva e Alice Teixeira de Lima, 
nasceu em 30 de dezembro de 1962 na cidade de Capoeiras em Pernambuco. 

Chegou à cidade de São Paulo em 1981 em busca de uma vida melhor, conseguiu 
uma colocação numa indústria de chocolate, poucos meses depois conheceu uma família de 
portugueses, onde lhe deram várias oportunidades no ramo de panificação, nesta chegou a 
gerente e posteriormente foi convidado a se tornar sócio da empresa. 

Em 1986 chegou ao bairro da Mooca, onde adquiriu junto com dois amigos a Sacada 
Pizzaria, no decorrer dos anos, foi adquirindo outros estabelecimentos, no total de 5 nos 
bairros: Água rasa, Sacomã, São Caetano do Sul e na cidade de Socorro. 

Em 2001, desligou-se da sociedade e tornou a Sacada Pizzaria uma empresa familiar. 
Em 24 de outubro de 1988 casou-se com Veja Jasiskis Silva, com quem teve um casal de 
filhos: Cibele Jasiskis Silva Vicentini nasceu em 30/04/1990 e Thiago JASISKIS Silva nasceu 
em 30/09/1994, tem dois netos da Cibele e de seu genro Wilson Roberto Vicentini Jr. que são: 
Kaique Jasiskis Vicentini nasceu em 22/06/2013 e Lucas Jasiskis Vincentini, nasceu em 
03/06/2015. 

José Leandro da Silva é Rotariano do. Rotary Club de São Paulo Mooca, com o Cargo 
de Comissão de Projetos Humanitários. Na Associação Comercial de São Paulo distrital Mooca 
é Diretor Vice Superintendente na Nova 4E entidade especializada em pessoas especiais no 
cargo de Diretor de Desenvolvimento do quadro associativo e comunicação social, é 
idealizador da 1ª corrida de Garçons da Mooca realizada na data de 04/08/2019 que fez parte 
do calendário de festejos da Mooca. 

Portanto, nada mais justo, do que se conceder a tão destacado cidadão a láurea aqui 
tratada, o que ocorrerá aprovando-se este Decreto Legislativo. 

 

 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/09/2019, p. 119 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


