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JUSTIFICATIVA - PL 0032/2019 
Não há na comunidade mooquense que não tenha conhecido ou ouvido falar de Zé 

Índio. 

O que pouca gente sabe que seu nome de batismo era José Ferreira do Nascimento, 
nascido em Recife em 19/10/1937, filho de Otávio Ramos do Nascimento e de Maria Ferreira 
do Nascimento, tendo vindo para São Paulo com 14 anos de idade, aqui ficando até os 19 
quando se mudou para o Rio de Janeiro. Dois anos depois tomou uma atitude que iria mudar 
sua vida: veio residir na Mooca, "convocado" que foi por um amigo proprietário da casa de 
Calçados Ternura na Rua Terezina. Pouco tempo depois, Zé Índio já começou sua vida 
profissional como vendedor e posteriormente proprietário de loja de calçados e de roupas. 

Ainda jovem, o nosso herói começou a participar da famosa Escuderia Pepe Legal, 
onde teve intensa participação principalmente nas gincanas, destacando-se por sua valentia e 
força, usadas quando necessárias, em eventuais confrontos com escuderias adversárias. 
Falando a respeito, o conhecido radialista e empresário Antonio Augusto Amaral de Carvalho, o 
Tita, diretor da Rádio Panamericana e da TV Record que organizavam as gincanas, afirmou 
que "quem fazia parte dessa turma (do Pepe Legal) era o Zé Índio. O que essa escuderia nos 
deu de trabalho não está no gibi". 

Paralelamente, Zé Índio foi criando fama também em outro segmento: o futebol 
varzeano, sendo constantemente requisitado por vários clubes, destacando-se principalmente 
o Parque da Mooca, Apea, Flor do Az, Democrático e Paschoal Moreira. Aqui, também, a 
valentia era um fator preponderante para essas convocações e necessária para, impor um 
pouco de respeito aos adversários. 

Sua fama começa a se espalhar não só pela Mooca, mas por toda a cidade, muitas 
delas, naturalmente, aumentadas no boca a boca, tornando Zé Índio um ídolo de muitos e até 
um mito. 

Essa fama, naturalmente, chamou a atenção do meio político passando a receber 
insistentes pedidos para se candidatar a um cargo eletivo, o que, de fato, veio a acontecer em 
1988 quando foi eleito vereador pela legenda do Partido Democrático Social (PDS), 
reelegendo-se em 1992 na legenda do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) e 
em 1996 na legenda do Partido Progressista Brasileiro (PPB). 

Em 1998 foi eleito deputado federal na legenda do PPB com 107.381 votos, 
provenientes em sua maioria do bairro paulistano da Mooca, uma de suas principais bases 
eleitorais. 

José Ferreira do Nascimento, o Zé Índio, foi casado com Rosemary do Nascimento e 
do casal nasceram os filhos: Danilo e Luciana. 

Figura ímpar do Bairro da Mooca que muito contribuiu com o desenvolvimento da 
região, onde merecido que a proposta seja acolhida pelos nobres pares. 
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