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JOSÉ ABDON nasceu em Barra Longa (MG) em 30/07/1935. 

O Sr. Abdon perdeu o seu pai muito cedo, com apenas 08 anos de idade, e por isso 
teve que começar a trabalhar cedo na roça, ainda criança, com apenas 09 anos de idade. 

Com 18 anos de idade veio para São Paulo, tentar uma vida nova e, chegando aqui, 
trabalhou em algumas empresas da região do Ipiranga. Entre elas, trabalhou em uma que 
ficava dentro da Vila Liviero, a antiga Piratininga. 

Trabalhou por vários anos na Piratininga até que passou a fazer parte da Polícia Militar. 
Começou como soldado e chegou a ser sargento. Aposentou-se na Polícia Militar. 

Foi um dos pioneiros que começaram a morar nesta Vila. Todos os antigos vizinhos o 
chamavam de Zé guarda. 

Sempre foi um homem muito prestativo, estava sempre disposto a ajudar a todos 
aqueles que pediam ajuda. Tinha um ótimo relacionamento com a vizinhança e todos tinham 
por ele e o maior respeito e apreço. 

Em 1969 converteu-se ao Budismo de Nitiren Daishonin praticado pela Soka Gakai 
Internacional, entidade que desenvolve diversas atividades em prol da Paz, Cultura e 
Educação. Em sua residência construiu uma sala para receber os membros da Organização 
para estudo e aprendizado do Budismo e assim colaborar ainda mais com a comunidade local. 
Procurava dar o melhor de si para atender e colocar em prática o que tinha aprendido e assim 
procurou ajudar o seu próximo. 

Foi um homem aguerrido e sempre lutou muito por seus ideais. 

Pelos motivos acima apresentados espero contar com o voto favorável dos nobres 
Pares à presente propositura. 
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