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JUSTIFICATIVA - PL 0515/2017 
A presente propositura tem por objetivo denominar Centro de Educação Infantil City 

Jaraguá IV - Isaias Virginio da Silva o CEI localizado no Distrito do Jaraguá, conforme 
especificado. 

Isaias Virginio da Silva nasceu a 06 de novembro de 1946 em Taboleiro, no Município 
de Simplício Mendes no Piauí. Seus pais, Virginio da Silva Neto e Vitoria Virgínia da Silva , 
eram lavradores. 

Foi casado com Maria Conceição dos Santos e teve três filhas. 

Em março de 1970 Isaias resolveu migrar do Nordeste para tentar a vida em São 
Paulo, deixando o interior de Santo Inácio do Piauí com seu irmão Neto. Não tinham 
conhecidos em SP e num primeiro momento moraram nos alojamentos de obras. 

Com o tempo, Isaias foi trazendo os outros familiares, a começar por dois de seus 
irmãos já em 1972. 

Iniciou sua vida profissional na construção civil, trabalhado em diversas obras para 
crescimento da cidade de São Paulo e outros municípios, no ABC e em Osasco. 

Dentre as principais obras em que Isaias atuou estão a construção do viaduto e túnel 
da Av. Rebouças com Pacaembu, viaduto da rodovia Castello Branco com Osasco - FORD, 
obras dos prédios do Incor, do Emilio Ribas, outras obras da avenida Dr. Arnaldo, etc. 

Sendo um dos primeiros moradores do Jardim Rodrigo, adquiriu em 1978 um terreno 
para a construção de sua casa, onde travou grande briga jurídica com a imobiliária Ramos de 
Freitas junto com os companheiros Henrique Pacheco, José Laurindo de Oliveira - na época 
ainda como advogados do 22 de agosto. Detectou-se que a imobiliária estava cobrando 
serviços indevidos que seriam de competência da PMSP, como taxas de limpeza e 
manutenção. 

Com apoio do Henrique e Laurindo, iniciou seu trabalho como liderança comunitária, 
organizando com outros moradores a constituição de uma associação de moradores, sendo 
fundador e primeiro presidente da Associação de Moradores do Jardim Rodrigo. 

Passou a lidar com questões de direito à moradia. Na época os moradores batalhavam 
para regularizar seus imóveis na Prefeitura. Os anos se passaram e, além da habitação, Isaias 
participou de ações nas áreas da saúde, transporte, educação, por meio de movimentos a 
associações locais. 

Atuou como membro dos Conselhos de saúde, transporte, habitação, orçamento 
participativo e de direitos humanos. Hoje deixa muita saudade aos moradores da região, que 
demandam a justa homenagem. 

Diante do exposto, peço atenção dos Nobres Pares para a aprovação deste importante 
Projeto. 
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