
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0332/2017 
O presente projeto de lei tem por escopo denominar José Nobre de Souza o logradouro 

público inominado e sem saída, delimitado na altura do numeral 100 da Rua Francisco 
Giocondo, bairro Chácara Flórida, Prefeitura Regional de M'Boi Mirim (docs. 01/03 � 
biografia/certidão de óbito/croqui com foto). 

JOSÉ NOBRE SOUZA, filho de Natalino Nobre Sobrinho e de Ana Maria Nobre, 
nascido em Botupirã no Estado da Bahia. Vítima da doença Leucemia Mieloide Crônica, 
faleceu em 12 de agosto de 1984. 

No decorrer de sua trajetória de vida, cumpre destacar que casou com Maria Minervina 
Silva Souza, com quem teve 8 (oito) filhos, sendo 4 meninas e 4 meninos. Fugiu da seca, mas 
não da falta que sentia da sua terra natal. Assim, viajou para São Paulo em busca de trabalho 
e, logo que conquistou, laborava aproximadamente 11 (onze) meses para que pudesse voltar 
de ano em ano para encontrar sua esposa e Filhos ainda bem pequenos. Trabalhando árduo 
no oficio de "pedreiro", alimentava o sonho de fixar residência de sua família em São Paulo e, 
nesse sentido, conseguiu construir 01 (um) cômodo com 01 (um) banheiro, todavia antes de 
realizar seu sonho sua vida foi ceifada por insuficiência respiratória aos 42 anos de idade. 

Padrão de homem brasileiro, batalhador e guerreiro que, desde cedo, travou grandes 
dificuldades para conquistar o bem-estar de sua família. Outrossim, vale dizer que a presente 
iniciativa é meritória, pois a homenagem retrata a trajetória do exemplo da honestidade, 
dedicação e luta. 

Diante do exposto e, por ser medida justa a aprovação desta propositura, conto com o 
apoio dos nobres pares. 
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