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José Passos da Silva era Alagoano, nasceu no bairro do Poço, em Maceió, no dia 29 

de Junho de 1934. 

Fugiu de lá aos 18 anos em um navio rumo ao Porto de Santos, onde trabalhou até que 
em um domingo viu um anúncio em um jornal local: "faça parte da Força Pública do Estado de 
São Paulo, venha ser um Soldado." No dia seguinte viajou com mais quatro rapazes, mas 
apenas dois deles passaram no concurso, entre eles o Sr. José Passos. 

Assim, chegou em São Paulo em 1956, onde fixou residência no bairro da Freguesia 
do Ó. Na frente de sua casa morava uma família vinda de Minas Gerais que recebia a visita de 
uma mineirinha brejeira chamada Manuela Maria de Jesus, com quem veio a se casar oito 
meses depois. 

Tiveram cinco filhos: Liege Passos, Solange Silva, Rosani Passos, Ieda e Lucio. Foram 
felizes e infelizes, dependendo da época. 

José Passos viveu intensamente, adorava carnaval, Nelson Gonçalves e Dalva de 
Oliveira, curtiu também Roberto Carlos e a Jovem Guarda. Era Corintiano fanático, mas fã 
mesmo, só dos netos: Thiago Caballero, Sarah Passos, Romulo Caballero, Lucas Passos, 
Thais Caballero, Pedro Passos, Arthur Lacerda, Heitor Passos e Guilherme. 

Como costumava dizer, teve mais de um milhão de amigos, e no final encontrou novos 
e valiosos: Dr. Augusto Takao, Dr. Bruno Arantes, Dra. Carolina Salim, as fisioterapeutas Katia 
e Lucia Beatriz Bento e todos do Hospital AC Camargo que os acompanharam durante oito 
anos. Teve também a proteção dos companheiros das Casas André Luiz, primeiro estudando e 
trabalhando na Casa 2, em Santana. Foi depois de encontrar o espiritismo que conseguiu fazer 
grandes mudanças na sua vida. Depois com o carinho das samaritanas: Cleide, Egli e Kiti. No 
último ano, Dr. Tomaz Aquino, geriatra paliativo, foi o confidente, médico e amigo de José 
Passos. 

Depois muitos anos, ele acordou sem dor. Não fez inalação, não tomou seus 
costumeiros vinte remédios e não fez bipap. Não teve falta de ar e não precisou do balão de 
oxigênio. 

Finalmente descansou em paz! 

Diante o exposto conto com os nobres pares para aprovação do presente Projeto de 
Lei. 
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