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JUSTIFICATIVA - PL 0647/2020
RAIMUNDO NONATO REIS, Pai, Avô, Bisavô, Família como outras pioneiras de
Itaquera chegaram por aqui nos anos 50. Há 68 anos, no longínquo interior do Ceará, pessoa
inquieta, não acomodada, inteligente, sem medo de aventuras e de perfil empreendedor, para
fugir da seca nordestina, rumou à São Paulo em busca de um futuro melhor à sua recém
formado família.
Foi o início da consolidação e desenvolvimento de Itaquera, Raimundo Nonato Reis
juntamente com a sua esposa Senhora Tereza de Jesus Silva Reis trabalharam arduamente
para criar a família constituída de 06 Irmãos, Netos, Bisnetos, Noras e Genro.
Começou como empregado e logo despertou o espírito de Empreendedorismo virando
Comerciante montando um Bar na Campanella onde ficou um período e depois transferindo o
Bar para outros lugares quer seja na antiga Rua Municipal, em frente ao Cine Itaquera em
seguida para a Av Pires do Rio ao lado do Cine Itaquera e finalmente na Av Pires do Rio em
frente a Fábrica Nife.
Como Itaquera era praticamente área rural, havia muita necessidade de
melhoramentos com relação a Infra Estrutura e apesar de não ter cargo eletivo, foi Presidente e
fundador de Associações de Amigos de Bairro, no início da década de 60, que à época era um
importante e influente canal junto aos governos para conseguir atendimento às reivindicações
discutidas com os moradores.
Foi quando Raimundo Nonato Reis despertou como Liderança Comunitária da Região
de Itaquera e começou a reivindicar uma serie de melhoramentos para o bairro quais podem
ser destacados diversos quilômetros de asfalto, iluminação, cemitério, Hospital Municipal Prof.
Waldomiro de Paula, entre outras importantes conquistas, uma das principais foi a inauguração
da Água Potável encanada para a região de Itaquera do lado em que ficava a Fabrica Nife.
Raimundo Nonato Reis trouxe nada menos que Governador Abreu Sodré para
Inaugurar a água sendo que o Governador foi na Fabrica Nife e em seguida no comércio que
era de sua propriedade que se chamava Bar Lanches Guarujá onde inaugurou o primeiro
comércio e residência a terem água potável naquela região em 1970, ano em que o Brasil
comemorava a conquista do Tri Campeonato Mundial de Futebol no México.
Nessa Política Comunitária, naquele tempo por lá passaram Governadores como o
Próprio Abreu Sodré, Laudo Natanael, Franco Montoro, Orestes Quércia, Paulo Maluf entre
outras Autoridades. Por conta desses fatos Raimundo Nonato Reis foi pioneiro na Política
Partidária em Itaquera participando de vários movimentos que culminou no lançamento de sua
Candidatura a Deputado Estadual nos anos 70 pelo então MDB sendo expressivamente votado
em Itaquera, um exemplo eram urnas apuradas onde em 500 votos em papel na época ele
chegou a ter indicação em mais de de 400 votos por urna, porém, como eram votos só de
Itaquera não foram suficientes para alcançar o coeficiente necessário para ocupar o cargo de
deputado a época.
Raimundo Nonato Reis, empreendedor social, por inúmeras vezes ausentou-se do lar
deixando a esposa em casa para ir atender as demandas dos cidadãos que o procuravam,
independentemente da classe social em situações diversas como por exemplo, quando morria
uma pessoa no bairro procurado para pleitear um terreno no cemitério entre outras dificuldades
das quais era necessário auxiliar.

Nasceu para servir a política e nunca se serviu dela. Teve contatos influentes com
cargos públicos eletivos e priorizava as audiências para pleitear melhorias para o amado bairro
de Itaquera. Hoje a homenagem vai para o Pai, Avô, Bisavô Raimundo Nonato Reis, qual
empresta seu nome ao logradouro público mencionado no texto de lei, justo e merecido por se
tratar de uma das pessoas mais importantes na História de Itaquera que pela fatalidade de um
acidente doméstico essa trajetória foi interrompida. Foram 93 anos de lutas tradições, glórias e
muitas conquistas. Fica uma história de luta e trabalho como grande Legado sendo este um
dos últimos dos Moicanos da Velha Guarda Itaquerense que lutou bravamente pela região.
Que sirva de exemplo para todos nós.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/10/2020, p. 113
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.

Câmara Municipal de São Paulo
Secretaria de Documentação
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo

Justificativa - PL 0647/2020
Página 2 de 2

