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JUSTIFICATIVA - PL 0479/2018 
A presente proposição tem por finalidade denominar o logradouro público inominado 

como Praça José Ramos da Silva, localizado na Rua Rock Estrela com a Rua Banquete dos 
Signos no Distrito de Itaquera, no Bairro de Itaquera São Paulo. 

O senhor José Ramos da Silva nasceu no dia 26 de janeiro de 1951, vem de família 
humilde, com mais 20 irmãos, começou a trabalhar com nove anos de idade, vendendo limões, 
para ajudar os pais a cuidar dos irmãos, vez que era o primogênito da família. Desde então 
nunca mais parou de trabalhar. Casou aos 43 anos, pai de 6 filhos. 

Depois de muitos anos, porém, foi contemplado com uma casa no bairro A.E.Carvalho, 
localizado à rua Banquete dos Signos, onde existia um terreno vazio. Ao encontrar essa área 
desocupada, juntou-se com outros moradores da região e deu início ao plantio e aos cuidados 
do local, que acabou virando uma grande praça. 

Anos mais tarde, o Projeto Vida da Prefeitura Municipal de São Paulo doou mudas de 
árvores para as ruas e para a praça: naquela época ganharam o projeto de rua mais limpa e 
organizada. Desde então, não pararam mais. 

E quando o José Ramos viajava, pois ele trabalhou por 38 anos na VARIG - empresa 
aérea trazia mudas de outros Estados e plantava. 

Foram exatamente 20 anos lutando por uma praça digna, foram várias idas e vindas à 
prefeitura, todos os moradores da rua, juntos, promovendo melhoria no local. 

A maior conquista que o senhor José Ramos da Silva sonhou em ver, foi a praça 
consolidada, mas não deu tempo, veio a falecer em04/06/2013. 

Os moradores do bairro com a finalidade de homenageá-lo via abaixo assinado 
solicitam a denominação do logradouro publico inominado como Praça Jose Ramos da Silva. 

Assim, conto com o apoio dos Nobres Pares na aprovação desse projeto de grande 
importância para o consumidor e para a cidade de São Paulo. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2018, p. 78 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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