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JUSTIFICATIVA - PL 0637/2019 

O presente projeto destaca-se na biografia pessoal do Sr. José Ramos Pereira, digna 
do reconhecimento pela cidade de São Paulo por meio de denominação de logradouro na 
cidade de São Paulo. 

José Ramos Pereira ou "Zé dos Paralamas" como era conhecido carinhosamente pelos 
amigos, apelido advindo da sua atividade profissional quando possuía uma oficina de funilaria e 
pintura de autos na Zona Leste, por 55 anos. 

José Ramos nasceu na cidade de São Paulo, em 20 de outubro de 1935, viúvo de 
Assunta Migliore Pereira. Filho de Viriato Ramos Pereira e Eva Fernandes, contando com sete 
irmãos: Luiz Nascimento Pereira, Maria Luiza Nogueira, Alice Ramos Pereira, Antonio Ramos 
Pereira, Tereza Ramos Guedes e Eva Fernandes Canil. 

José Ramos faleceu em 29 de maio de 2007 deixando os filhos: Olivia Ramos Pereira, 
José Carlos, Elias, Flavio, Claudio Tadeu e as noras: Leda Luzia Sola Pereira e Patricia Ribeiro 
Pereira. 

Netos: Karen, Talita, Camila, Meline, Thiago e Renata. 

Bisnetos: Renan Fernandes Pereira e Bernardo Correa Aureliano 

Formação: 2º grau completo 

Profissão: Empresário 

Ao longo de sua vida profissional mostrou-se sempre digno, amigo, alegre e receptivo a 
todos à sua volta, tomando-se uma referência e um exemplo aos seus subordinados e 
superiores. 

Foi um entusiasta de práticas esportivas. Dedicou-se integralmente ao seguimento do 
Bocha, presidindo a Associação dos Clubes de Bocha da Zona Leste. 

A frente dessa entidade foram consideráveis as suas conquistas, pelo arrojo na 
implementação de inovações e por um olhar cuidadoso nos filiados, promovendo a 
manutenção e a modernização, que foram os dois mais consideráveis pilares das suas 
gestões. Muito lutou para que os Clubes se tomassem espaços de conveniências, de 
desenvolvimento integral das pessoas para uma melhor qualidade de vida e inclusão social. 

Os triunfos desse distinto homem publico no bairro e na região até hoje são apontadas, 
por antigos moradores que fazem questão de registrar, entre as várias atividades que 
desenvolveu, o comprometimento com as causas públicas, a participação sempre constante 
nos movimentos por melhorias locais, a habilidade para reunir a população em tomo de 
objetivos que favorecessem o bem comum e a amizade que dedicava a todos. 

Trabalhou junto às comunidades católicas da região, principalmente a Igreja de Santo 
Antônio, no Tatuapé. 

Membro do Rotary Club - Tatuapé, sempre esteve à frente das atividades beneficentes 
promovidas pela entidade. 

Nada mais justo prestarmos esta homenagem ao cidadão que muito contribuiu para o 
desenvolvimento da Zona Leste. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 04/10/2019, p. 94 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


