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JUSTIFICATIVA - PL 0133/2021 

HISTÓRIA  DALCI GOMES DA SILVA 

Nascido em Porto Calvo-AL, chegou em São Paulo em Abril de 1977 com seu pais 
Amaro Mariano (in memorian) e Maria da Gloria (in memorian) e 4 irmãos lá nascidos e aqui 
nasceram mais 2, somando uma família de 7 filhos. Moradores e Canaviais de Alagoas e 
Pernambuco vieram para São Paulo com a esperança de uma vida melhor, e junto com os 
demais moradores fizeram da força à luta se manterem firmes. 

A família sempre moradora da Comunidade e até hoje no lar outrora de madeira, hoje 
já de alvenaria. 

Desde sempre participando das lutas sociais sendo em relação à moradia quando na 
arte e cultura, família lutando sempre para se manter unida com a comunidade e a favor da 
educação. 

Dalci teve uma companheira até a data do óbito, Priscilla com quem teve 2 filhos Dara 
Elaine e Davi Leonardo. 

Os Irmãos moradores até hoje do Bairro, Abileni (Professora), Abinai (Desempregada), 
Formada em Marketing), Dionisio (Enfermeiro de formação), Aligail (Aux. Administrativo), 
Abinoam (formada em logística-desempregada) e Daniel (tem seu próprio negócio no Bairro) 
onde emprega moradores do Bairro também. 

Conhecido por ser um dos maiores agitadores cultural do Bairro, Dalci Gomes da Silva 
conhecido popular e carinhosamente como Brou, era também diretor incentivador do E.C. 
Favela Futebol Rap e Samba. Tendo se arriscado juntamente com Terno Maciel em rimas do 
rap. 

Dalci Gomes da Silva, durante toda sua vida se dedicou para que, onde outrora foi um 
terreno abandonado usado irregularmente como descarte de lixos e entulhos, além de ser local 
de desova de pessoas assassinadas nos anos 80 e 90, deixasse de ser chamada de LIXÃO e 
fosse denominada VILA DA PAZ. 

Foi um dos primeiros a limpar e ocupar o terreno em busca de moradia, teve papel 
essencial na comunidade como produtor cultural, foi um grande incentivador do futebol de 
várzea na região, foi essencial na luta e busca por saneamento básico da região. 

Lutou bravamente para a conquista da regularização fundiária da área. 

Hoje jamais esquecido é tema de um evento do Bairro conhecido Sambrou Amizade, 
ocorre no mês e preferencialmente na data da sua morte, dia 08 de abril, uma forma de todos 
recordarem a sua passagem por aqui e suas contribuições. 

Dalci nasceu dia 09 de Julho de 1975 e Faleceu dia 08 de Abril de 2017 com apenas 
41 anos de idade, deixando 2 filhos, esposa e amizade e admiração de toda uma comunidade 
na qual foi elaborado um abaixo assinado para a referida homenagem. 
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