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JUSTIFICATIVA - PL 0210/2018 
Jose Cecilio Jabur, brasileiro, natural de Maues - Amazonas, filho de Jose Jabur e de 

Emília Antonio Jabur, imigrantes que desembarcaram no Brasil fugindo da guerra que 
acontecia no Líbano. 

Aos doze anos de idade começou a trabalhar como vidraceiro na "Casa Santos de 
Vidros" tradicional comércio da Rua Santa Efigênia, São Paulo. Com a experiência adquirida no 
decorrer de muitos anos, ocupou o cargo de Gerente Geral. Nos fins de semana prestava 
serviços a várias residências e comércio no bairro da Penha, principalmente nas regiões do 
Cangaíba, Vila Laís, Vila Silvia. 

Trabalhou 37 anos como vidraceiro, mas em uma fase ruim da sua profissão, resolveu 
mudar radicalmente, iniciando uma nova atividade profissional, adquiriu uma banca de jornal e, 
com muito esforço e dedicação conseguiu chegar a 08 bancas distribuídas em diversos locais 
no bairro. 

Muito comunicativo e com um rol de amizade muito extensa (foi notícia de matéria 
publicada pelo jornal Diário Popular), ouvia atentamente os reclames dos amigos sobre os 
problemas do bairro, ainda em formação. 

Levado pela emoção de quem sofreu os horrores da guerra, sensibilizava-se pelas 
dificuldades dos menos favorecidos e pelos problemas que aconteciam na sua comunidade 
que, naquela época, estava em formação. Movido por esse sentimento, não media esforços, 
levava as demandas para a Sociedade Amigos de Bairros, e atuava incessantemente e 
incansavelmente junto aos Órgãos Municipais e Estaduais. 

Fazia assistência social, organizava e participava de diversos eventos para angariar 
recursos financeiros, alimentos e agasalhos que eram distribuídos aos necessitados. 

As qualidades desse ilustre cidadão, e principalmente sua dedicação na busca do 
progresso e bem estar dos moradores e domiciliados no bairro, motivaram seus familiares e 
amigos que gostariam de perpetuar o seu legado na forma desta propositura. 

Jose Cecilio Jabur era viúvo de Mildes Reis Jabur, com quem teve as filhas: Rosana, 
Rosemeire, Roseli e Rosangela. 

Faleceu no dia 03 de novembro de 2006, com 74 anos, deixando saudades a todos que 
com ele conviveu. 

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