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JUSTIFICATIVA  
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O presente Projeto de Lei visa denominar o logradouro publico inominado localizado 
na confluência da José Albino com a Rua José Cândido Freire - Parque São 
Domingos, Subprefeitura de Pirituba/ Jaraguá de São Paulo.  
Foi no ano de 1984 que o Senhor Assis Ribeiro da Cruz, passou a viver no endereço 
citado acima, juntamente com sua esposa Dra Maria de Lourdes e sua filha Edna. 
Foi neste ano que a pracinha começou a receber um carinho todo especial. Nela Sr 
Assis dedicava horas do dia a plantar flores, remover as ervas daninhas, limpeza 
em geral e pintura do poste central. As pedras grandes que lá existiam sempre 
estavam em ordem, limpas e bem pintadas para combinar com o poste. Sempre 
tinha naquele espaço de terra uma flor dando boas vindas aos que por ali 
passavam.  
Depois de mais um dia de trabalho na praça o Sr Assis entrava para sua casa e, de 
longe, como quem observa um por do sol, ficava horas revendo suas peripécias e 
apreciando a beleza da praça com o orgulho de quem contribuiu para sua 
manutenção.  
Quase sempre aparecia um pássaro para dividir a praça com ele, para Sr Assis era 
como uma recompensa pelo labor diário. Certo dia apareceu uma revoada de 
maritacas barulhentas, ele entrou em estase, pois todas pousaram nos galhos e aos 
gritos típicos desse pássaro, faziam barulhos eu aos ouvidos do Sr Assis eram como 
musica.  
O Sr Assis não admitia que ninguém danificasse a praça, estava sempre vigilante 
para impedir que depositassem lixo ali, que danificasse as flores ou que 
praticassem qualquer ato que pudesse modificar suas características.  
Nas férias escolares, época de crianças nas ruas do bairro, Sr Assis sempre 
dedicava um tempo a mais para manter a praça pronta pra receber as corriqueiras 
brincadeiras, que quase sempre envolviam seus netos. Brincadeiras estas que só 
eram possíveis devido ao empenho do Sr Assis preservar a praça.  
No dia 22 de junho de 2012, Sr Assis partiu, deixando pra trás uma família que o 
amava muito, amigos que o respeitavam, muitas vezes como um pai e deixando 
sua estimada e querida praça.  
Pelo carinho, respeito, dedicação, tempo e força, voltados para cuidar da pracinha, 
que gostaríamos de homenageá-lo de forma genuína e sincera, perpetuando seu 
nome ao espaço tão nosso e público que com tanto carinho ele o tinha como só 
dele.  
Diante de tudo quanto exposto, espero contar com o apoio de meus nobres pares 
na aprovação do presente Projeto de Lei.  
 


