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O presente projeto de lei tem por objetivo homenagear um membro da comunidade do 
Jardim Consórcio, denominando JOAQUIM THEODORO DA SILVA um espaço livre existente, 
em memória do muito que fez para que o bairro se desenvolvesse com a qualidade almejada pelos 
seus habitantes. 

A proposta vai instruída com os dados oficial pertinentes, atestado de óbito, planta do 
loteamento e planta da urbanização já implantada pela comunidade. 

JOAQUIM THEODORO DA SILVA, nascido em Curvelo, Minas Gerais, aos 
08/08/1924 e falecido aos 03 de março de 1970 nesta Capital de São Paulo, foi casado com 
Beatriz Theodoro da Silva, também mineira, com ela teve os filhos Sergio Luiz Theodoro da 
Silva, Fátima Regina, Ayres e Luciana. Faleceu sem conhecer seus netos Luciana e Marcelo 
(Fátima), Felipe Theodoro da Silva (Sérgio Luiz). 

Estabeleceu-se como comerciante no bairro do Jardim Consórcio em 1966, onde já 
residia desde 1959. 

Anteriormente residiu na Freguesia do O, bairro que o recebeu quando chegou de Minas. 
O Bar e Mercearia do Sr. Joaquim foi ponto de reunião da comunidade que ali encontrava uma 
referência importante. 

Naquele local estava o ponto final da linha de ônibus Jardim Consócio - Praça das 
Bandeiras. 

Também foi no bar do Sr. Joaquim que várias reivindicações da comunidade tomaram 
forma, dentre elas o pleito por escolas, melhoramentos públicos como iluminação, pavimentação, 
saneamento básico, urbanização de praças. Uma das conquistas de Sr. Joaquim foi a Escola 
Municipal Conde Pereira Carneiro que inicialmente edificada em madeira é hoje um complexo 
educacional que congrega a educação infantil, o ensino fundamental e médio atendendo a 
demanda do Bairro e adjacência. 

Católico, praticante e fervoroso, também organizava e atuava com muita garra nas 
quermesses da Capelinha que graças ao seu empenho transformou-se em Igreja Santo Antonio de 
Categeró, atualmente, Nossa Senhora de Pádua. 

Conforme demonstra este breve relato biográfico, o Sr. Joaquim Theodoro da Silva, se 
não foi pioneiro como morador o foi na luta para que os serviços públicos e diversos 
equipamentos sociais fossem chegassem ou fossem implantados no loteamento. 

Ainda hoje, pelo gigantismo da Cidade e a precariedade dos recursos públicos, é a 
comunidade que se une para realizar benfeitorias como a urbanização da praça que se pretender 
ver denominada Joaquim Theodoro da Silva. Ali, como que seguindo o exemplo deixado pelo 
"Seu Theodoro", os moradores construíram um bonito espaço de convivência como convém a 
uma praça, com bancos, quiosques e jardins. Registre-se que a gleba de 408.130 m² foi loteada 
em 1955, conforme consta do Processo n° 473/55, de 11/04/1955 com áreas livres que 
totalizavam 40.715 m². 

Resta pouco de tais espaços. Portanto, mais que justo atender o pleito que me honra 
endossar. 

Submeto, pois, aos nobres pares, a presente proposta na expectativa de seu apoio e 
aprovação. 
 


