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JUSTIFICATIVA 
 
 

A denominação de logradouros e próprios públicos é mais do que mera formalidade 
administrativa. Desde que corretamente empregada, pode ser utilizada para a realização de 
justas homenagens a personalidades cujas vidas foram exemplos de generosidade e sacrifício 
em prol dos mais necessitados. 
 
Ciente da relevância desse instrumento, apresento o presente Projeto de Lei, que visa a 
alterar a denominação da CDM do Jardim Planalto, situado na Rua Quilombolas, 178, 
Parque Santa Madalena para "José Milton da Silva”. 
 
José Milton da Silva nasceu em Capoeiras (PE), em 21 de março de 1960. Como tantos 
outros de seus conterrâneos, sofreu com a seca que atingia a região e desde criança 
Trabalhou na agricultura para ajudar sua família. Junto de seus irmãos, estudou na Escola 
"José Soares de Almeida”, concluindo o primeiro grau. 
 
Ainda em Pernambuco, foi coroinha na Igreja de São Pedro. Além disso, auxiliava o padre e 
fundou o grupo de jovens "Amigos de Cristo”, no Seminário de São José em Garanhuns 
(PE). 
 
Em 1981, mudou-se para São Paulo. Trabalhou como torneiro mecânico, segurança e 
pedreiro. Junto de seus familiares, ajudou a estabelecer uma avícola. 
 
Aproveitando as oportunidades trazidas pela Capital paulista, retomou os estudos e concluiu 
o segundo grau na Escola Estadual "Aroldo de Azevedo”. Iniciou, também, o curso de 
Direito na Universidade do Grande ABC. 
 
Seu currículo como líder comunitário é notável. Foi um dos fundadores da Associação 
"Estrela do Bairro”,  por meio da qual travou grandes lutas em benefício da população 
(Hospi tal geral de Sapopemba, Mutirão da Moradia, Viva Leite, cestas básicas, "lombada 
eletrônica” na Avenida do Oratório, ponte do Jardim Ângela, dentre outras). 
 
Filiou-se ao Partido dos Trabalhadores em 1997, empreendendo destacada militância. Fez 
parte do Conselho Gestor, lutou pelo Conselho Popular de Saúde no PS do Parque Santa 
Madalena, apoiou a implantação e a eleição do primeiro Conselho Tutelar de Sapopemba, 
participou com grande entusiasmo do orçamento participativo, presidiu a APM da Escola 
Estadual "Aroldo de Azevedo”, dentre muitas outras atividades de enorme relevo social. Nos 
seus últimos dias de vida, trabalhava na SPTrans e presidia o Diretório Zonal de Sapopemba 
do Partido dos Trabalhadores. 
 
Dedicou-se à prática e à organização do esporte na região e era grande amante do futebol. 
 



Faleceu em 29 de julho de 2003, deixando nos amigos uma profunda saudade e, na 
população do bairro, a marca indelével de seu exemplo, de seu altruísmo e de seu espírito de 
sacrifício por seu semelhante. 
Considerando sua importância junto aos moradores do Jardim Planalto e adjacências, parece-
me adequado dar o nome de José Milton da Silva ao Centro Desportivo Municipal localizado 
naquele bairro. 
 
Pelas razões expostas acima, sustento a necessidade e a justeza da homenagem que 
proponho, contando, nesse fito, com o apoio dos nobres colegas. 


