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JUSTIFICATIVA - PL 0617/2017 
Padre José Losciale nasceu na cidade de Bari, no sul da Itália em 21 de abril de 1921. 

Ainda jovem entrou para o seminário menor dos padres Cônegos Regulares 
Lateranenses, na cidade de Andora, norte da Itália. Após concluir os cursos de filosofia e 
teologia na cidade de Vercelli (Itália), foi ordenado sacerdote no ano de 1946. 

Exerceu suas primeiras atividades pastorais na cidade de Belogna. Dotado de boa 
cultura literária, criou várias peças teatrais, que eram representadas com grande sucesso pelos 
jovens na paróquia de Bologna. 

No ano de 1951 pediu sua transferência para o Brasil, sendo que seu primeiro trabalho 
missionário se deu em Santa Luzia do Piaí, distrito de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. 
Pouco tempo depois foi transferido para a Vila dos Remédios na cidade de São Paulo, (ainda 
não existia o município de Osasco). 

A paróquia era a Nossa Senhora dos Remédios, onde conviveu com mais dois padres 
italianos, Pe. Domingos tonini e Pe. Guerrino Ricciotti. 

O bairro estava começando a desenvolver-se, seu único acesso se dava por meio de 
barco através do rio Tietê. As casas eram poucas, as famílias provinham do interior e muitas 
eram de origem portuguesa. Ali não havia escola, o que levou os padres a providenciarem uma 
escola provisória para as crianças, cujas aulas eram ministradas pela jovem professora 
Terezinha Bagon. Logo construíram o Colégio Nossa Senhora dos Remédios, que depois se 
transformou no centro cultural de todo o bairro. Além do curso primário, foram introduzidos 
outros cursos para adultos, como o curso de alfabetização, cursos profissionais de eletricista, 
torneiro mecânico, carpinteiro, pedreiro, etc, chegando a ter aproximadamente 4.000 alunos. 

No ano de 1986 o pe. José foi transferido para Nova Iguaçu, bairro Mesquita (agora 
município) no Rio de Janeiro. No ano de 1997 foi acometido de grave doença, quando então 
voltou para São Paulo, onde poderia receber melhores cuidados. Mas a doença não deu trégua 
e o padre faleceu então em 12 de abril de 2000. 

A comunidade sempre saudosa e grata por sua dedicação pede a nomeação da praça 
a fim de homenageá-lo. 

Diante de tudo quanto exposto, espero contar com o apoio de meus nobres pares na 
aprovação do presente Projeto de Lei. 
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