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JUSTIFICATIVA - PL 0572/2016 
O presente projeto de lei tem por escopo denominar "Pergentino Vieira Lima" a praça 

inominada localizada entre a Rua Giovanni Alberoni e a Rua David de Melo Lopes. 

Pergentino Vieira Lima, nascido em Belém do São Francisco - Pernambuco em 30 de 
julho de 1945. Casado com Maria do Socorro Nogueira Lima, teve cinco filhos e dois netos. 
Faleceu em 05 de maio de 2003. 

Trabalhou por muitos anos como agricultor no Nordeste. Migrou para São Caetano do 
Sul-SP, onde passou a exercer a profissão de metalúrgico até se aposentar. 

Mudou-se com a família para a Vila Cardoso Franco em 1980, iniciando sua luta pelo 
bem estar da comunidade para melhorias e ampliação de linhas no transporte urbano, 
pavimentação das ruas do bairro, rede de esgoto, iluminação e limpeza das áreas públicas. 

Em 1984, junto com a Associação de Amigos de Bairro da Vila Cardoso Franco, 
realizou um trabalho efetivo frente às autoridades competentes, fazendo solicitações e ações 
para canalização e aterro de uma área localizada entre as ruas Reverendas Simão Salen, 
Giovani Alberoni e Sofia Castelane. 

O Sr. Pergentino foi um dos conselheiros e depois, presidente da Associação de 
Amigos de Bairro, onde intensificou seu trabalho em prol da comunidade, buscando melhorias 
como a construção de uma praça em sistema comunitária, assumindo a responsabilidade pela 
manutenção da mesma, junto com alguns moradores por anos. Além disso, lutou intensamente 
pela construção de uma creche e de uma escola. 

Após sucessivas gestões na presidência da Associação, precisou se afastar do cargo 
em função de problemas de saúde, retornando posteriormente por mais algum tempo. Em 
1999, em função de complicações cardíacas, mudou-se para a cidade de Indaiatuba, onde 
residiu até a data do seu falecimento. 
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