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JUSTIFICATIVA - PL 0019/2016 
O presente projeto de lei tem por objetivo CEI - Alcebíades Ferreira da Silva o próprio 

público sem denominação oficial localizada entre as Ruas Antônio João de Medeiros (Codlog 
166529) e Geraldo Baldes Leitão (Codlog 116157), em homenagem ao pai, cidadão e 
trabalhador Alcebíades Ferreira da Silva. 

Ressalte-se aqui que o nome constante na placa de identificação do próprio é CEI - 
Antônio João de Medeiros, ocorre que a identificação da placa com o nome da rua é praxe e 
medida provisória, no entanto, não há qualquer ato legal de denominação para o próprio em 
questão, apresentada tal razão, introduzimos a vida e obra do homenageado. 

Nascido em 10 de abril de 1918 na cidade de União dos Palmares - AL, casou-se com 
Maria Ferreira da Silva em 16 de outubro de 1948, companheira com a qual realizou toda a sua 
vida até sua passagem em 09 de março de 1991, quando faleceu aos 72 (setenta e dois) anos 
de idade. 

Da relação entre o casal nasceram 5 (cinco) filhos, Jerusa Ferreira da Silva, Arthur 
Ferreira da Silva, Luzinete Ferreira da Silva, Maria Luiza Ferreira da Silva e Fernando Ferreira 
da Silva, não fossem os filhos, construíram e alargaram o seio familiar com 8 (oito) netos e 9 
(nove) bisnetos. 

Por conta das dificuldades enfrentadas no nordeste, seguiu para a Cidade de São 
Paulo com o intuito de propiciar melhores condições de vida e trabalho a sua família, tocando o 
solo paulista nos idos de 1947, com muita luta e esforço tornou-se servidor público municipal 
para assistir e agradecer a cidade de São Paulo por tudo o que esta lhe proporcionou. 

Pai presente, cidadão consciente, homem honesto, alma solidária, Alcebíades Ferreira 
da Silva foi uma pessoa exemplar em toda a sua extensão. Alfabetizado pelo antigo Movimento 
Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL -, adorava ler e sempre instigou nos seus filhos e 
familiares o hábito da leitura, 

Alfabetizado pelo antigo Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL -, adorava 
ler e sempre instigou nos seus filhos e familiares o hábito da leitura, motivo pela qual tinha 
consciência plena da conjuntura política-econômica-social do seu país, estado e cidade, 
atuando na política de forma indireta, não participou de cargos eletivos, ainda assim, sempre 
foi uma liderança e exemplo em sua região, seja por conta do seu hábito de ler, seja por 
sempre buscar o melhor do homem e da sociedade. 

Dessa forma, justifica-se a importância desta denominação, por sua extensa história e 
pelo seu compromisso com a Cidade de São Paulo. Expostas assim as razões de minha 
iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis e solicito o apoio dos Nobres Vereadores 
para a sua aprovação. 
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