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O presente Projeto de Lei tem por objetivo homenagear o Sr. Helio de Souza Alves, 

nascido na Cidade de São Paulo, em 16 de agosto de 1978. 

Filho de Sabino Alves Favela e Maria de Souza Alves. Residiu com os pais até o seu 
falecimento. Formavam uma família harmoniosa, onde o companheirismo, o respeito e muito 
amor envolviam aquele lar abençoado. 

Integrou o clube de futebol de salão Negrute. Como diretor do clube, não se limitou às 
atividades esportivas, promoveu diversas atividades culturais e recreativas direcionadas às 
crianças e adolescentes no bairro. 

Criado na fé Cristã, o nosso homenageado frequentou a Igreja de Santo Antônio, 
contribuindo e compartilhando de todas as atividades voltadas a arrecadar alimentos, roupas 
que eram destinados aos menos favorecidos. 

Sempre se colocava à disposição para ajudar ao próximo; apesar da pouca idade, 
instruiu-se e participava da comunidade como conselheiro de casais, oferecendo seus 
conhecimentos para ajudar nos relacionamentos e na vida conjugal. 

Na Vila Buenos Aires foram muitas as conquistas do Sr. Hélio, principalmente na 
atuação junto aos Órgãos Públicos Municipais para sanar os problemas que afetavam a 
Comunidade. 

O nosso homenageado, após trabalhar como camioneiro, buscou uma estabilidade 
profissional. Ingressou na faculdade, mas não conseguiu concluí-la, vez que, por dificuldades 
financeiras foi trabalhar como carreteiro. 

Foi um excelente filho, um cidadão idealista, que teve suas aspirações interrompidas 
por um assaltante que interrompeu sua trajetória, tirando sua vida. 

Nas palavras do seu pai "foi um grande sonhador, queria vencer, mas foi impedido por 
alguém que poderia ser igual ao meu filho, um irmão, um amigo, mas...,mesmo assim que 
Deus o abençoe". 

Sendo assim, seus familiares e amigos gostariam de prestar essa homenagem, 
consagrando seu nome no bairro, onde nasceu, viveu sua infância, e tanto se dedicou. 

Por todo o exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste 
Projeto de Lei. 
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