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JUSTIFICATIVA - PL 0635/2015 
O presente Projeto de Lei visa denominar a praça inominada delimitada pelas Ruas 

Guarapa e Flor da Abissínia, no Parque Guarani, Distrito de Itaquera - Subprefeitura de 
Itaquera. 

Tem por incentivo à história e memória de JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS, morador da 
região por muitos anos, o qual sempre agiu na região com foco social. 

Nascido em Água Branca - Alagoas, filho de Antônio José dos Santos e Edite Maria de 
Jesus, saiu de sua terra natal com 14 (quatorze) anos, para tentar a vida na cidade de São 
Paulo, se instalando na região do Tatuapé. 

Conheceu a srª. Marli Nunes Rodrigues, com quem se casou e viveu durante 33 (trinta 
e três) anos. Nesse tempo, tiveram 4 (quatro) filhos, sendo eles: Fábio Antônio, Marcelo 
Antônio, Eleiana e Giovane, todos maiores de idade, quando de sua morte, no ano de 1.999. 

Em 1.979, mudou-se com sua família para a região do Parque Guarani, onde viveu até 
morrer. 

O sr. José Antônio participou da primeira comissão de moradores, incentivando a 
comunidade a buscar ideais básicos para o progresso da região. 

Suas ideias sempre foram a favor de todo o conjunto social, sempre voltado para o 
crescimento local e, portanto, o que o tornou conhecido por lutar por melhorias para a 
comunidade. 

Quando falamos em "exemplo de pessoa", podemos dizer que é um dos adjetivos que 
simboliza esse nosso homenageado e, por isso, se faz jus dar a essa praça sua nomenclatura. 

A morte de José Antônio deixou um enorme vazio entre seus familiares e amigos, o 
qual deixou como legado a integridade moral, amizade e companheirismo. 

Assim, conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei. 
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