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0 presente Projeto de Lei visa denominar o espaço público inominado, existente como 

praça, na Rua Igarapé Serra Encantada, no Conjunto Habitacional   Inácio Monteiro, 
homenageando o Sr. Otávio José da Silva, quem conquistou grande atuação no Bairro de 
Itaquera, visando o apoio social, conhecido pelos seus amigos como Tavinho. 

Nascido em 08 de agosto do ano de 1952, no Hospital e Maternidade Leonor Mendes 
Barros, em São Paulo, filho do Sr. Ermando José da Silva e Sra. Julieta Martins de Oliveira. 

Aos 22 anos, casou-se com a Sra. Iracema Soares da Silva, moraram no Jardim três 
Marias desde então; o falecimento de seu pai tomou lhe a preocupação em pouco tempo de 
casado, fazendo-o cuidar de seus quatro irmãos menores de idade. Cuidou dos irmãos como 
seu pai e se responsabilizado por educá-los. 

Sempre foi um exemplo de caráter e honestidade, com muita luta, trabalhava como 
metalúrgico e criou os irmãos e seus 4 filhos sempre com muita felicidade e bons 
ensinamentos. 

Com o tempo sua esposa também precisou trabalhar fora de casa, ajudando nas 
despesas do lar. Eles moravam de aluguel, quando uma pessoa da família o informou de 
cadastrar- se na COHAB e com isso, no ano de 1988, teve a sua casa própria no Conjunto 
Habitacional Inácio Monteiro. 

Com o tempo, foi dispensado da metalúrgica e abriu um negocio próprio; sempre amigo 
de todos na região, ele conquistou com simplicidade os demais moradores dos 48 
apartamentos desse conjunto, formando uma Associação para cuidar das benfeitorias ao local. 

Um fato marcante foi quando ao transportar uma moça gravida, até o Hospital Planalto, 
teve o nascimento do bebe em sua Kombi. Veículo que adquiriu após sair da metalúrgica e 
com intuito de utilizar com a sua família, que era grande, mas também para ajudar as pessoas 
de onde moram, pois era difícil as condições do bairro quando lá foram morar. 

Sua esposa comprava doce para revender, com o tempo foi implementando, aos 
poucos, uma mercearia, que com o tempo vendeu desde pão, doces, alimentos, de tudo um 
pouco, luta essa do casal, com muito sacrifício garantindo com isso seu futuro. 

Ele contribuiu muito para o crescimento do bairro, gostava de cuidar de seus amigos, 
sempre quando possível, no final do expediente, juntava-se aos amigos e companheiros da 
associação, amigos esses que foram falecendo com o decorrer dos anos. 

Sr. Otávio gostava de fazer viagem para Aparecida do Norte, quatro vezes por ano e 
gostava muito também de passear para Bahia, uma vez por ano, sempre na época do mês de 
Julho. 

E foi em uma de suas viagens a Bahia, que passou mal retornando para São Paulo, no 
mês de Julho do ano de 2016, ocasionando seu óbito. 

Um homem dedicado e por isso um exemplo para nomeação de uma rua nessa região, 
por todo o exposto esperamos o apoio dos nobres pares no sentido de ver nossa propositura 
aprovada. 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 23/08/2019, p. 102-103 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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