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JUSTIFICATIVA 
 
 

A presente alteração encontra amparo legal no artigo 1°, inciso II e artigo 2° da Lei 13.180 
de 27 de setembro de 2001 que reza: 
 
"II - não sendo homônimas, apresente similaridade ortográfica, fonética ou fator de outra 
natureza que gere ambigüidade de identificação conforme (documento anexo)". 
 
A comunidade dos moradores residentes na Estrada da Barrocada no Tremembé se 
mobiliza para homenagear o saudoso Professor na Escola Técnica de Comércio Marechal 
Floriano Peixoto, que ocupou a cadeira de Prática Jurídica Geral; Contabilidade Geral, e 
Contabilidade Comercial. 
 
Fundou o escritório Rosgon de Contabilidade, em companhia de João Gondim Sobrinho, 
onde exerceu sua função de Diretor Geral até 1952. 
 
Filho de família humilde, oriundos da Itália, seu Pai, Antonio Rosset tinha como profissão, 
sapateiro, e sua mãe Rosa Rosset, do lar, que infelizmente veio a falecer muito cedo, sendo 
certo que desde então Edmundo Rosset tinha a incumbência de ajudar o pai na criação dos 
irmãos mais novos, bem como trabalhava ajudando o próprio pai na sapataria, onde auferia 
proventos para custear despesas com os estudos, bem como sua sobrevivência. Sempre dado 
ao estudo, formava "grupos de estudo" lecionando Contabilidade em sua própria casa na R. 
Dr. Zuquim onde sempre viveu. 
 
Sua ascensão foi rápida, devido ao seu esforço, pois sempre estudioso e trabalhador acabou 
por colecionar vitórias ao longo de sua vida. 
 
Em 1951 ocupou a cadeira de Contabilidade Industrial, Contabilidade Comercial; 
Foi Diretor Administrativo e Contador Chefe da "AMBRA ABREU" - Capital, até o ano de 
1960. 
 
Em 1952 alcançou o lugar de Vice-Diretor da Escola Técnica de Comércio Brasilux desta 
Capital, e interinamente, até 1958, como Professor Titular: da Cadeira de Contabilidade 
Industrial; Cadeira de Contabilidade Pública e Cadeira de Contabilidade Comercial. 
 
Em 1958 foi Diretor Técnico da Escola de Comércio Tiradentes, com nomeação homologada 
pelo MEC. 
 
Foi Diretor administrativo e Financeiro do Grupo Dagli nesta Capital, representando as 
firmas: Metalúrgica Dagli, e Indústrias Dagli de Artefatos de Metais. 
 
Em 1973, assumiu, em conjunto, com os filhos, a Direção da "Empresa Soemeg -
Terraplanagem, Pavimentação e Construções Ltda", representando a esposa Sra. Cecília de 
Freitas Rosset, levando progresso ao local onde empreendeu a construção do "Prédio Sede" 



da empresa onde mantém, 300 (Trezentos) empregos indiretos, trazendo para a Estrada da 
Barrocada, na vila Bela, progresso e desenvolvimento, além da conservação desta rua e 
também do córrego ali existente. 
 
Faleceu em 1997, sendo que atualmente através de seus filhos e netos, a Soemeg, continua a 
obra edificada pelo seu fundador mesmo depois de decorridos 7 (sete) anos de seu 
passamento. 
 
Dessa forma o que a comunidade requer é que se perpetue a memória do saudoso Professor 
Edmundo Rosset, sendo o que ora se propõe através deste projeto de lei, para homenageá-lo 
com a denominação de a atual "Estr.da Barrocada" para "Estr. Prof. Edmundo Rosset 
localizada no Bairro do Tremembé - SP. 
 
Espero assim, contar com a aprovação dos meus nobres Pares. 
 
 
 

Sala das Sessões, 20 de setembro de 2004. 
 
 

JOSÉ AMÉRICO 
Vereador - PT 


