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JUSTIFICATIVA - PL 0212/2018 
Eny de Oliveira Frojuello, nascida em 26 de janeiro de 1938, na Cidade de São Paulo. 

Filha de Elydio de Oliveira e Argemira de Oliveira. Foi casada com Roberto Fernando Frojuello, 
jogador de futebol, na época o então Governador Laudo Natel foi seu padrinho de casamento. 
Deixou os filhos: Roberto Fernando, Rogério Luiz. Lygia Maria e Daniela Roberta. 

Em 1961, nasceu sua filha Lygia e depois, Roberto, Rogério e Daniella. Em 1961 foram 
residir em Buenos Aires, vez que, seu marido fora contratado pelo Club Atlético River Plate, e 
depois, pelo Clube Social Y Deportivo Colo Colo. 

A Sra. Eny desempenhou admiráveis atividades humanitárias, como voluntária, nas 
áreas de educação e cultura. O melhor resultado dessa dedicação foi a formação das filhas 
Lygia e Daniella, atualmente, reconhecidas artistas plásticas. 

Incentivou e apoiou, incansavelmente, o projeto "Pequenos Pintores" de Lygia 
Frojuello, cuja finalidade é possibilitar o desenvolvimento do senso crítico das crianças, 
inserindo-as de uma forma mais amoldada na sociedade. A pintura possibilita que as crianças 
façam escolhas mais seguras no futuro. 

Esse empreendimento esta em desenvolvimento há 30 anos, servindo a todas as 
comunidades do bairro. 

Ao longo de sua vida mostrou-se sempre digna, amiga, alegre e receptiva a todos à 
sua volta tornando-se uma referência no bairro e exemplo aos membros de sua família à qual 
sempre se dedicou acima de qualquer expectativa. 

Por sua constante atenção na busca do progresso e engrandecimento de seu bairro, 
seus familiares e amigos gostariam de homenagear essa pessoa tão estimada, perpetuando 
seu nome no logradouro destacado. 

A Sra. Eny faleceu no dia 19 de março de 2016. 

Por entendermos ser uma lícita homenagem a essa modelar cidadã paulistana, 
pedimos o apoio dos nobres Pares para sua aprovação" 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/06/2018, p. 70 
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