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JUSTIFICATIVA - PL 0188/2018 
BENTO RODRIGUES DA SILVA, mais identificado como 'Senhor Bento', pela 

comunidade da Vila Ré, nasceu em 03 de outubro de 1932. 

Filho de João Rodrigues da Silva e Belmira Batista Rodrigues, natural da Cidade de 
Ribeirão Bonito - São Paulo. 

Foi casado com a Sra. Mercedes Rocha da Silva, com quem teve os filhos: João 
Gilberto, José Roberto, Sueli Aparecida, Marcos Sérgio, Bento Carlos e Valter. 

Nos 62 anos que residiu na Vila Ré, na Rua Santo Henrique nº 487, o Sr. Bento 
sempre teve uma atuação direcionada aos movimentos pela melhoria do bairro. Tinha uma 
considerável habilidade para reunir a população em tomo de objetivos que favorecessem o 
bem comum, principalmente na zeladoria do bairro e no desenvolvimento do desporto, mais 
especificamente a bocha. 

Foi pioneiro no comércio existente na Rua Itinguçu no ramo de laticínios. 

Criou o primeiro clube de bocha no bairro, o Clube de Bocha Norte e Sul. 

A paixão por essa modalidade levou-o a Diretor de Esporte da Liga União dos Clubes 
de Bocha de São Paulo. Anos de dedicação em prol do desenvolvimento das entidades que 
conglomeram os clubes de bocha da Cidade de São Paulo, criando clubes, organizando 
campeonatos, participando do corpo diretivo das agremiações e entidades ligadas a bocha. 

Colaborou com as instituições filantrópicas do bairro e participou dos trabalhos 
comunitários através de campanhas de gêneros alimentícios e campanhas de agasalhos que 
se destinavam aos menos favorecidos. 

Cidadão dotado de grandes virtudes conduziu sua vida e a de sua família nos 
ensinamentos cristãos. Frequentavam e participavam de todas as atividades, principalmente 
aquelas de cunho social da Paróquia Santo Antônio da Vila Ré. 

O Sr. Bento faleceu em: 10 de abril de 2017, nesta Capital, deixando um legado de 
realizações, reconhecidas pelos familiares, amigos, colaboradores, moradores e domiciliados 
na região e nos ramos de atividades que atuou. 

Por toda sua contribuição para a Cidade de São Paulo, nada mais justo, do que esta 
singela homenagem, onde o nome permanecerá presente como exemplo de vida a inspirar 
nossas próximas gerações. 

Assim, submetemos ao crivo dos nobres Pares o presente projeto de lei para análise 
de aprovação. 
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