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JUSTIFICATIVA - PL 0636/2018 
Considerando que o senhor Miguel Pedroso, nasceu em 29/09/1936 em Pouso Alto 

Minas Gerais quando por volta de seus 20 anos veio para São Paulo onde fixou residência e 
constituiu família. Residente na Rua Jose Bento Ferreira 118, cujo qual apresentava bastante 
precariedade. Ao longo do tempo participou de vários mutirões com os vizinhos para melhoria 
da mesma. Através de iniciativas simples, mas que, objetivavam a melhoria da sua rua e seu 
entorno, contribuiu com a construção de aterros, pois até então a mesma não era pavimentada, 
pontes que auxiliavam o translado de trabalhadores na região quando tinha enchentes, o Sr 
Miguel sempre organizava grupos que pudessem auxiliar aquelas famílias cujo qual haviam 
perdido tudo com a inundação, acionando também a Defesa Civil para maior auxilio aos 
moradores desamparados com a ajuda de mantimentos, colchões e cobertores. 

Considerando que lutou também para a retirada de um ferro velho que ficava na rua de 
traz que trazia muito lixo e ratos para o entorno das ruas. Batalhou para conseguir junto a 
Regional do bairro bancos de praça e mudas de árvore para plantar junto com alguns 
moradores. Durante a gestão da então prefeita Marta Suplicy, o Sr Miguel através de uma 
portaria criada pela mesma cujo qual isentava a população que morava em área de risco 
devido a enchentes, conseguiu a isenção do imposto predial para os moradores das ruas Basil 
Cameron e José Bento Ferreira. 

Tendo como forma de reconhecimento por seus esforços e dedicação, gostaríamos de 
nomear a recém-inaugurada praça localizada na Rua José Bento Ferreira com o seu nome 
Miguel Pedroso como homenagem por seus anos de dedicação visando à melhoria do bairro. 
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