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O presente Projeto de Lei visa denominar Travessa Antonio Salas, o logradouro sem 

denominação, localizado na altura do n° 357 da Rua Major Ângelo Zanchi, no bairro da Penha. 
Natural da cidade de Itapuí, Estado de São Paulo, Antonio Salas nasceu em 27 de 

dezembro de 1919, filho de Pedro Salas e Dona Conceição Vicente, ambos humildes e honrados 
lavradores da região. Com seus pais e irmãos, aprendeu a labuta da roça, de onde todos tiravam o 
sustento e a alimentação. 

Em 1941 na Cidade de Areal, conheceu Dona Onice Canal com quem se casou e teve 
quatro filhos: Sueli Aparecida, Geraldo, Sirlei Maria e Sidnei. 

Foi um homem simples que exercendo sua profissão com muita dignidade, conquistou a 
simpatia e o respeito de inúmeros vizinhos também lavradores da região. Abnegado, resolveu 
tentar a sorte na grande metrópole, São Paulo. Em 1959, mudou-se para cá com sua família, 
fixando residência na Rua Major Ângelo Zanchi, na Penha, moradia essa que ocupou até o final 
de seus dias. 

Trabalhou como entregado dos produtos da Fábrica de Papéis Santa Terezinha, 
localizada na Penha, e da Fábrica de Biscoitos São Marcos, do Tatuapé. Amigo de todos que com 
ele tiveram o privilégio de conviver, foi um homem que merece todas as homenagens que 
puderem lhe render. Construiu uma vida e uma estória apoiada em atos de coragem, sabedoria, 
humildade, dignidade e fraternidade. 

Colaborou com instituições filantrópicas do bairro e participou ativamente dos trabalhos 
comunitários através de campanhas de gêneros alimentícios e campanhas de agasalhos para os 
mais necessitados. Homem dotado de grandes virtudes conduziu sua vida e a de sua família nos 
ensinamentos cristãos. 

Faleceu no dia 07 de maio de 1985, cercado do carinho de seus familiares e amigos. 
Nada mais justo prestarmos esta homenagem a esse cidadão que morou por mais de 40 anos na 
Travessa e conquistou o respeito e a admiração de todos os vizinhos por seu exemplo de amizade 
e fraternidade. 


