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JUSTIFICATIVA - PL 0100/2016 
O presente Projeto de Lei tem como escopo nomear como "Praça José Reis da Silva" o 

logradouro público sem denominação localizado no delta da Travessa Salve a Mocidade com a 
Travessa Sabor de Mim, no Jardim da Conquista, para tanto, apresenta abaixo as credenciais 
do de cujus. 

José Reis da Silva, digno trabalhador do campo, nasceu em 21 de maio de 1943 no 
Estado da Bahia, no município de Jacobina. Como era de costume na sociedade brasileira à 
época, casou-se ainda jovem com a Sra. Fidelina Francisca de Jesus, comunhão esta que 
propiciou ao casal a alegria de ver a ascensão e crescimento da família com o nascimento de 
seus 4 (quatro) filhos, quais sejam, Joelma Reis da Silva, Jucelma Reis da Silva, José Reis da 
Silva Filho e Girlene Jesus da Silva. 

Buscando melhores oportunidades de vida e trabalho, em 1987 partiu com a sua 
família para o município de São Paulo, fixando raízes no distrito de São Miguel Paulista; 
homem honrado e laborioso que era trabalhou para o Governo do Estado de São Paulo na 
área da saúde, por aproximadamente 20 (vinte) anos até a sua aposentadoria. 

Nos idos de 1991 o Sr. José Reis da Silva foi residir em São Mateus, fundando junto 
com outros munícipes, o hoje importante e renomado - Jardim da Conquista. Residindo na 
região e levado por sua consciência cívica insurgiu-se e aventou a ideia de reservar um espaço 
na região para a criação e construção de uma praça na qual a população pudesse compartilhar 
momentos de alegria e sossego junto à comunidade. Falecido em 11 de setembro de 2013, 
não viu seu sonho se tornar realidade. 

Por fim, reservou-se o espaço para a construção da praça no delta da Travessa Salve 
a Mocidade com a Travessa Sabor de Mim, ocorre que até presente data este logradouro 
continua inominado e com parca estrutura, assim, a população em homenagem ao cidadão que 
pensou antes na comunidade do que nele próprio, busca honrar a vida do Sr. José Reis da 
Silva nomeando a praça com o seu nome. 
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