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JUSTIFICATIVA - PL 0070/2020 
Descendente de uma das mais influentes famílias paulistas, o Dr. Armando da Silva 

Prado Neto sempre foi um grande incentivador da cultura e do progresso da cidade, lutando e 
reivindicando melhorias e investimentos para a zona sul - principalmente Santo Amaro - bairro 
do seu coração. Foi assim que - desde que fundou a Gazeta de Santo Amaro juntamente com 
seu pai, Sebastião da Silva Prado, Procurador de Terras do Estado de São Paulo - a partir de 
janeiro de 1960 inicia uma batalha em várias frentes por melhorias para a região: no transporte, 
na saúde, educação, no esporte e na cultura. 

A Gazeta de Santo Amaro foi o seu principal instrumento nesta luta pela melhria da 
região, divulgando reportagens de conscientização contra a poluição visual, limpeza e 
conservação de vias e praças públicas. Transformou a empresa em uma incansável 
batalhadora pela modernização da região sul, estando à frente nas reivindicações que 
envolvem melhorias na área da saúde, o início das obras da primeira faculdade pública da 
zona sul, a Fatec e a briga por um sistema de transporte mais eficiente coma vinda do metrô e 
a construção do Trecho Sul do Rodoanel. 

Do avô, Armando Prado - Ministro do Superior Tribunal de Justiça - de quem herdou o 
nome e também os ideais - guardou na memória o sentimento de civismo, dever e justiça que o 
inspirou até os últimos dias. Era marcante a sua habilidade para contar "causos" sobre a 
história de São Paulo, envolvendo, em grande parte, a história de sua família. 

Pela sua versatilidade, tem em seu currículo uma extensa lista de cargos para os quais 
foi nomeado, principalmente na esfera municipal de governo. Entre outras atividades foi 
membro do Conselho Fiscal da Federação das Misericórdias do Estado de São Paulo, Vice-
presidente do Centro de Tradição de Santo Amaro - CETRASA, Conselheiro da Associação 
Comercial de São Paulo - Distrital Santo Amaro, membro do Lions Clube de Santo Amaro, na 
qualidade de benemérito e membro do Clube Atlético Indiano. 

Pelo seu altruísmo e história de vida foi homenageado várias vezes com várias 
comendas: 

- Ordem do Mérito - Valor Cívico do Governo do Estado de São Paulo - Governador 
Paulo Egydio Martins 

- Medalha Anchieta - Câmara Municipal - 1982 

- Ordem do Mérito - Cidadão Paulistano - 1º Junho de 1982 

- Empresário do Ano 1989 - Associação Comercial de São Paulo - Distrital Santo 
Amaro 

- Medalha "Brigadeiro Tobias" em 1º de outubro de 1992 

- Cavalheiros de São Paulo Apóstolo 

- Augusta e Respeitável Benemérita Loja Maçônica Francisco - Rua do Glicério, 1522. 

O jornalista Armando da Silva Prado Netto faleceu no dia 30 de julho de 2012, 
deixando esposa, quatro filhas, cinco netos e muitas saudades no coração daqueles que o 
conheciam. 
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Esta indicação de denominação é apenas uma simples homenagem a este home que 
dedicou sua vida ao bem estar público, sendo exemplo para as gerações futuras, neste sentido 
peço o apoio dos nobres pares para aprovação deste Projeto. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/03/2020, p. 97  
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