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JUSTIFICATIVA 

• 

A presente propositura tem por ol 	vo denominar o logradouro público 

inominado localizado no bairro Jardim Esmeralda, Distrito do Rio Pequeno, 

Subprefeitura do Butantã, atendendo à solicitação dos moradores locais 

que, além de exigirem a nomeação do logradouro inominado, pretendem 

homenagear um membro ativo da comunidade, já falecido, que participou 

em diversos movimentos pastorais_ prestando relevantes trabalhos sociais 

conforme biografia que segue em anexo. 

Importante mencionar que a denominação do logradouro público, hoje 

inominado, tem o aval de todos os moradores residentes no local, conforme 

comprova abaixo-assinado que segue anexo à propositura. 

.40 	Assim, com fundamento na legislação municipal, solicitamos a aprovação 

do presente projeto de lei, que, nos termos regimentais, poderá ocorrer 

mediante deliberação das Comissões Permanentes (Art. 81 do RJ). 
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João Pires do Amaral nasceu em 19/05/1918 na cidade de Nhandeara (São Paulo). 

Passou sua infância e juventude na Cidade de Nhandeara onde conheceu Dona Eudóxia 

com quem se casou 19/09/1942. 

Desta união tiveram 14 filhos, 4 homens e 10 mulheres, viveram maritalmente cerca de 

58 anos, ficando viúvo em 04/03/2000. 

No ano de 1970 a família resolveu deixar o interior vindo para a Capital São Paulo, 

estabeleceu domicilio na região do Rio Pequeno. 

• 	João Pires trabalhou vários anos como motorista de ônibus na Empresa Santa Madalena, 

posteriormente foi caminhoneiro, durante anos retirou terra da atual Avenida Escola 

Politécnica. 

Sempre foi uma pessoa tranqüila, participava todos os domingos da missa e era uma 

pessoa de muita fé. 

Tendo por base os princípios Cristãos procurou passar e demonstrar esses valores aos 

seus filhos e netos, foi uma pessoa extremamente honesta, deixou como modelo as 

verdadeiras virtudes que dão dignidade à pessoa humana. 

Sua máxima era: "eu aprendo com o Cristo, com os homens aprendemos o que existe 

nos homens, com o Cristo aprendemos o que existe no Cristo. Os homens não sabem 

cuidar de si". 

• 	Em 28/04/2002 com 83 anos João Pires falece vitima de complicações no coração. 




