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A presente propositura tem por objetivo alterar a denominação do Parque Vila Sílvia 

para Parque Vila Sílvia - Izaias Wingter, localizado no Bairro Vila Sílvia, Prefeitura Regional da 
Penha. 

Izaias Wingter nasceu no dia 16 de outubro de 1955 na Cidade Patriarca, bairro da 
zona leste de São Paulo. Aos 26 anos, casado com Diva Wingter, mudou- se para o distrito do 
Cangaíba. Mais precisamente, para o bairro Vila Nova Sílvia, formado por um conjunto de 500 
sobrados construídos pelo antigo Inocoop. O casal chegou em dezembro de 1981, guiado pelo 
sonho da casa própria, adquirida com muito sacrifício num longo financiamento da Caixa 
Econômica Federal. Foi ali que nasceram seus dois filhos: Denis e Denise. 

A Vila Nova Silvia era um lugar novo, com pouca infraestrutura. Transporte público 
precário, sem rede de esgotos, sem iluminação pública. E Izaias logo se destacou entre as 
lideranças do novo bairro na busca por melhorias. Participou ativamente da primeira 
associação de moradores, que somou conquistas importantes no sentido de levar mais 
qualidade de vida à região. 

No início dos anos 90, cessaram as atividades da antiga associação, deixando um 
vácuo na representatividade do bairro junto às autoridades. Surgiram novas necessidades dos 
moradores, como melhorias nas praças, incremento na iluminação pública, sinalização no 
trânsito local, segurança, conscientização no controle de zoonoses, mais lazer e, 
principalmente, a transformação dos terrenos baldios em espaços proveitosos para toda a 
comunidade. 

Foi com tais propostas que surgiu, em setembro de 2003, a Amoravila - Associação 
Comunitária de Moradores da Vila Nova Silvia, da qual Izaias não apenas fora o associado 
número 1, como também ocupou vários cargos de direção. Nessa data começava também a 
luta pela instalação de um parque numa área pertencente à CDHU, que não passava de um 
depósito de entulhos naquele momento. 

Izaias Wingter. Teu nome sempre foi Cidadania. Militante das boas causas, dedicou 
grande parte da vida às lutas coletivas, à comunidade, aos sues ideais. Atuou principalmente 
na Vila Nova Sílvia, um conjunto de 500 sobrados entre o Ermelino Matarazzo e a Penha, 
provando ao longo de mais de 30 anos que união faz a força, necessária para obter melhorias 
dos governantes; traz a alegria, a marca registrada das festas populares; transforma a 
comunidade num local mais agradável para se viver por meio de melhorias urbanas; e resgata 
os laços de amizade que tendem a se perder com o passar do tempo. 

Bom pai, bom marido, amigo leal e coração de ouro... 

Ajudou a liderar um grupo que passou por cima dás diferenças políticas, focando 
principalmente no bem-estar social da comunidade. Seu papel foi fundamental neste processo. 
Ponderado nas argumentações e incansável nas tarefas que lhe cabiam. Entregar panfletos de 
casa em casa? Deixa comigo, dizia. Negociar contribuições dos comerciantes? Participar de 
reuniões em órgãos públicos? Lá estava o Izaias, sempre disposto, pronto para cumprir mais 
uma jornada ao lado dos demais companheiros. 

E não é que a Amoravila, associação comunitária de moradores conseguiu se tornar a 
principal referência da comunidade, por um bom período, com a inestimável ajuda do Izaias? E 
não é que atingiu o seu principal objetivo? Levantou a taça, como se diz no futebol. O Parque 
Vila Sílvia é o troféu que ilustra a história de um movimento social de sucesso. Seus 



integrantes mostraram que a união faz o sonho se tornar possível. Se não é impossível, é 
preciso continuar a lutar por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana, mesmo 
que seja num cantinho perdido no mapa. 

De imediato, no curto prazo, a melhor homenagem a se prestar ao Izaias é incluir o seu 
nome no Parque Vila Sílvia, onde, depois de conquistá-lo, tornou-se um dos mais ativos 
membros do Conselho Gestor. Suas digitais estão por lá, em toda parte, onde se vê a luta por 
melhorias sem jamais ter pedido nada em troca. 

A comunidade quer o nome de Izaias no Parque Vila Sílvia, na mais justa das 
homenagens. E, do fundo do coração agradece a sua brilhante atuação. 

Destarte, peço atenção dos Nobre Pares para a aprovação deste projeto. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/06/2018, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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