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JUSTIFICATIVA - PL 0097/2020 
Armando Gardenghi, natural de Sertãozinho - SP, filho de Aldo Gardenghi e de Maria 

Merli, foi casado com Georgina Silvestrini Gardenghi com quem teve os filhos: Aldo, Wagner, 
Edson e Jefferson. 

Desde muito jovem demonstrou seu amos aos esportes, tornando-se uma pessoa de 
destaque no meio esportivo, no bairro do Tatuapé, onde sempre morou. 

Dedicou grande parte de sua vida aos assuntos sociais e comunitários, conquistando o 
respeito e admiração daqueles que com ele tiveram o prazer de conviver. Trabalhou muito 
junto as obras sociais e filantrópicas da Paróquia São Judas Tadeu, visando sempre o bem 
estar dos mais necessitados, promovendo campanhas beneficentes cuja arrecadação eram 
revertidas às famílias carentes da região. 

Por nove vezes, presidiu o Esporte Clube Sampaio Moreira, localizado na Rua Tijuco 
Preto no Tatuapé, o que deixa claro sua enorme competência e seriedade. 

Também ocupou, por duas vezes, o cargo de Diretor do Centro Educacional Brigadeiro 
Eduardo Gomes, hoje chamado de Clube da Cidade Tatuapé. 

Sob sua administração, o Centro Educacional promoveu o desenvolvimento de várias 
modalidades esportivas, sempre baseadas no espírito de integração social e aperfeiçoamento 
físico. 

Armando faleceu no dia 09 de março de 2003, deixando enorme lacuna no meio 
esportivo amador. 

Pelo legado deixado em prol da comunidade, pela saudade que deixou no seu círculo 
de amigos e nos padrões que deixou para os familiares; querem os que o acompanharam, 
notadamente seus netos, na figura de Wagner Tadeu Gardenchi que seus feitos, seus 
exemplos sirvam de modelo para as futuras gerações. 

Em face de importância do exposto, peço aos Nobres Pares a ajuda para a sua 
aprovação. 
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