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O presente projeto tem o intuito de denominar a praça inominada localizado no Distrito
de Capão Redondo.

Enzo Henrique de Sousa Santos nasceu no dia 10 de maio de 2009 sendo o quinto
filho de sua mãe Cleide Regina de Sousa que sempre batalhou bastante para sustentar seus
filhos. A chegada do filho caçula veio completar a família que sempre foi muito unida e assim
passaram a zelar pela felicidade do pequeno Enzo.

Uma criança forte, alegre, travessa e muito carinhosa Enzo sempre gostou de jogar
bola, correr, brincar com os animais e com as crianças na rua onde morava, mas de todas as
brincadeiras a favorita era sentar no gramado junto às árvores da pracinha no fim da rua que
todos apelidaram de barranco. Assim, todas as vezes que a mãe estava a sua procura já sabia
onde achá-lo: sempre no barranco brincando com tatuzinhos.

O sr.  José Ribamar de Souza (avô de Enzo, conhecido com Sr.  Babá) foi  um dos
primeiros moradores da Rua Sousanas há mais de 35 anos, sempre zelou pelas melhorias do
bairro e principalmente pela revitalização daquele espaço que, inicialmente não tinha vida e/ou
formato  de  praça.  Juntamente  aos  demais  moradores  antigos  daquela  rua,  aos  poucos  o
barranco foi ganhando vida a partir da iniciativa de todos que plantavam, organizavam e se
reuniram para construção das escadas laterais.

Enzo sempre acompanhava o avô a plantar, limpar e até a brigar com a população que
sempre insistiu em jogar lixos e entulhos naquele local, pois assim como ele outras crianças se
refugiavam naquele  espaço  como alternativa  de  lazer  e  contato  com a  natureza  hoje  tão
escassa em nossa cidade.

Para tristeza de todos ao final de uma festinha infantil aconteceu uma grande tragédia
na qual Enzo ao cair de um brinquedo sofreu traumatismo craniano e veio a óbito no dia 18 de
janeiro de 2015, com apenas cinco anos de idade e muitos sonhos pela frente deixou a família
desestruturada.

No sofrido processo de luto da mãe, como forma de resgatar o elo com Enzo, a Sr.
Cleide recorria ao barranco sentada no gramado a olhar os tatuzinhos debaixo das árvores
onde seu choro foi acalentado pelas boas lembranças de seu filho neste local.

Deste modo, como forma de homenagear a criança e seus familiares solicitamos a
nomeação deste local para Praça Enzo Henrique de Sousa Santos, contando com o apoio dos
nobres pares.
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