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A presente propositura  tem por objetivo denominar o espaço livre  inominado como
Padre Eduardo Ramos, o logradouro público até então inominado, localizado na Rua Francisco
de Holanda com a Rua Frei Jerônimo da Graça, Distrito do Campo Limpo, atendendo assim à
solicitação dos moradores locais, conforme abaixo assinado que segue em anexo.

Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto é de nítido interesse local, estando
albergada pela competência legislativa prevista no art. 30, I, da Constituição Federal.

Por se tratar  de matéria sujeita  ao quórum de maioria  simples para deliberação, é
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na
forma do art. 46, X e do art. 81 ambos do Regimento Interno desta Casa.

Assim, com fundamento na legislação municipal, solicitamos a aprovação do presente
projeto de lei.

BIOGRAFIA

Padre Eduardo Ramos, nascido em Getulina (SP), em 10 de junho de 1937, filho de
Benedicta Maria de Jesus. Eduardo Ramos foi ordenado diácono em 1978, na Paróquia Santa
Terezinha, em Taboão da Serra (SP), pela imposição das mãos de Dom Mauro Morelli, então
Bispo Auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Em 30 de março de 1979, foi ordenado sacerdote
na  mesma  paróquia,  pela  imposição  das  mãos  de  Dom  Paulo  Evaristo  Arns,  na  época
Arcebispo Metropolitano de São Paulo.

Na diocese de Campo Limpo, Padre Eduardo Ramos atuou nas Paróquias São José
Operário. Em suas diversas comunidades, muitas das quais hoje são igrejas matrizes: Santa
Isabel, Jardim Rosana, São Paulo Apostolo no Jardim Paris, Nosso Senhor dos Passos, no
Jardim Umuarama, São Sebastião, no Mizutani, São Francisco de Assis, aqui neste bairro de
Jardim  Maria  Virginia  e  Faria  Lima,  Nossa  Senhora  Aparecida  (Taboão  da  Serra),  Santa
Terezinha do Menino Jesus (Taboão da Serra)

De  volta  à  Arquidiocese  de  São  Paulo  trabalhou  na  Paroquia  Nossa  Senhora
Aparecida, do Jardim Esther, na Região Lapa; e também na Paróquia Santa Domitila, no Setor
Pirituba, da Região Lapa.

Também  colaborou  na  Obra  Social  Pia  Sociedade  dos  Franciscanos  Filhos  da
Consolação - Os Anawin, como Fundador e Superior Geral durante 21 anos, de 1996 a 2017.

Tendo passado seu tempo de formação sacerdotal nos anos 1970, período em que
nosso país sofria sob a ditadura militar, abraçou desde cedo à preocupação com os excluídos
da sociedade, os mais pobres e aqueles que vieram para esta periferia lutar pela vida. Seus
formadores, Dom Paulo Evaristo Arns e Dom Mauro Morelli, foram grandes expoentes na luta
pela Redemocratização do Brasil, pelos direitos Humanos e inclusão social.

Negro, sofreu como tantos outros as diversas formas de discriminação racial, que tanto
marcaram a formação da sociedade brasileira.

Em 22 de junho de 1981 Padre Eduardo aceitou o grande desafio, de continuar a obra
de  Josef  Teuber,  sacerdote  franciscano  que  adotou  o  nome  de  Frei  Xisto.  Assumindo  a
Paroquia de São Jose Operário, no Campo Limpo e a obra Social Ação Social Franciscana do
Brasil:

Formação Acadêmica:

Teologia - Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção (1973-1975)



Filosofia - Faculdade de Filosofia Nossa Senhora Medianeira (1970-1972)

Ciências Sociais - Fac. De Fil. N. Sra. Medianeira (1972-1975)

Estudos Primários e Secundários em Getulina-SP

Ação Social  Francisca do Brasil:  Com o objetivo de oferecer formação profissional,
assistência e promoção de famílias carentes, era fundada em 1º de março de 1958, em Marília
(interior de São Paulo), a Ação Social Franciscana de Marilia. Seu presidente, o alemão Josef
Teuber, chegou ao Brasil em 1927. Em 1935 naturalizava-se brasileiro. Iniciou seus trabalhos
missionários no Rio de Janeiro, passando por Bastos e Marília, até chegar a Campo Limpo em
1968, onde constrói a igreja São José Operário.

Na São José Operário instala a escola profissionalizante da Ação Social, onde oferece
cursos de corte e costura mecânica e tipografia. Com isso a Ação Social passa a fazer parte da
construção do Campo Limpo.

Em 1980, doente, frei Xisto viaja à Suíça onde morreu em 23 de fevereiro, com a morte
de Frei Xisto, a Ação Social ficou nas mãos de leigos por um ano. Esse período foi o suficiente
para destruir tudo que até então fora construído.

Nesse  período  desapareceram  muitos  bens  e  a  entidade  passou  por  muitas
dificuldades. Para entender melhor a gravidade da situação, basta lembrar que padre Eduardo
passou oito anos (de 81 a 89) saldando dividas e limpando o nome da entidade.

Em 1983, em terreno Cedido em comodato pela Prefeitura Municipal, Padre Eduardo
dá início à construção da sede da Ação Franciscana, e um centro para a profissionalização de
jovens e adultos.

Padre  Eduardo  Ramos,  assume  seguindo  o  ideal  de  valorização  do  ser  humano,
multiplica  as  sementes  plantadas  por  frei  Xisto.  Em  consequência,  para  poder  atender  o
número cada vez maior de pessoas que procuram, a Ação Social transfere-se de endereço em
2 de junho de 1991 para o Jardim Faria Lima (R. Norival Lacerda, nº 300), onde funciona até os
dias atuais,  com a denominação de Ação Social  Franciscana do Brasil,  após sua primeira
alteração estatutária e de razão social em 20 de janeiro de 1970.

O amor  que  ele  tinha  pelas  crianças  era  maior  que  as  necessidades próprias,  Pe
Eduardo muitas vezes deixava suas necessidades em segundo plano para poder atender as
crianças,  ele  não  gostava  de  finais  de  semana  prolongado  porque  muitos  não  tinham  o
alimento em casa,  sem contar  que presenciavam vários tipos de agressões,  muitas vezes
também  eram  alvo  de  violências  praticadas  pelos  seus  familiares,  violências  físicas,
psicológicas e verbais.

Por este motivo abriu o CJ (Centro para Juventude) e mais tarde o CCA (Centro para
Crianças e Adolescentes). O objetivo tanto do CJ como do CCA era de oferecer proteção social
à criança e adolescente, em situação de vulnerabilidade e risco social.

O atendimento pela a ONG tinha início às 8H da manhã quando as crianças chegavam
e tomavam café da manhã e em seguida eram levados a exercer as atividades do dia. Cada dia
da semana uma atividade diferenciada, que variava de acordo com a idade Ex: Informática,
vídeo,  futebol,  brinquedoteca,  leitura,  capoeira,  teatro,  aula  de  música  e  judô.  Procurando
deixar os menores separados dos maiores para não haver problemas de agressão física ou
verbal. Depois de exercer as atividades os que entravam no período da manhã almoçavam e
iam para escola. Nesse intervalo chegavam os que ficavam no período da tarde, que tinham as
mesmas  atividades  que  os  da  manhã.  Almoçavam antes  das  atividades  e  antes  de  irem
embora às 15H45 min. tomavam o lanche e retornavam aos seus lares.

Além  desse  trabalho  intenso  com  crianças  e  adolescentes,  nesses  61  anos  de
existência  a  Entidade  proporcionou  formação  técnica  e  profissionalizante  para  milhares
pessoas, em especial através dos cursos tais com: Torneiro Mecânico, Ajustador Mecânico,
Eletricista, Auxiliar de Escritório, Datilografia, informática, Artesanato, Encaminhamentos para o
Mercado de Trabalho, Visitas Domiciliares, Curso de Culinária, Curso de Pintura, Atendimento
Social, Marcenaria, Costura Industrial e Customização.

Além dessas atividades educacionais e formativas Padre Eduardo promoveu inúmeras
iniciativas de promoção humana e assistência social, que incluem doação de cestas básicas,
Programa  Viva  Leite  e  diversos  auxílios  nas  emergências  apresentadas  pela  população
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carentes de nosso bairro. Marcou muito no imaginário da nossa população os eventos como
almoço de Natal ao qual compareciam as crianças atendidas e seus familiares desempregados
e outros assistidos pela Ação Franciscana.

Padre  Eduardo  foi  uma  pessoa  muito  carismática,  atenciosa  e  acolhedora.  Suas
homilias atraiam centenas de fiéis, pelo seu jeito, carinhoso e simples.

Os últimos anos de sua vida, mesmo doente, foram gastos em atividades no nordeste
do Brasil,  em Fortaleza e Sobral,  no Ceará.  Retornando a São Paulo,  continuou enquanto
pode, com as atividades da Ação Franciscana, até falecer, em 26/07/2017.

Esse o motivo pelo qual gostaríamos muito de homenageá-lo, colocando o seu nome
em uma escola  infantil  da  região  do  Campo  Limpo,  para  que  seu  nome  seja  honrado  e
lembrado para  sempre,  pelo  belo  trabalho  que  realizou,  na região,  principalmente  com as
crianças e famílias em situação de vulnerabilidade e risco social.

Trabalho esse realizado por 40 anos de sua vida,  mesmo diante de muitos ventos
contrários nunca deixou se abalar, fez várias viagens ao exterior para conseguir  manter as
crianças na instituição.

Além do trabalho com crianças e famílias como sacerdote formou muitos padres e
freiras que hoje atuam na região do Campo Limpo e outras regiões aqui da Cidade de São
Paulo, e ainda outros em outras Cidades.

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 07/10/2021, p. 463

Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
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