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JUSTIFICATIVA - PL 0703/2019 
A presente proposição tem por finalidade denominar o equipamento público - Centro 

Esportivo de Lazer Teotônio Vilela - Francisco Jarrão, em homenagem a Francisco Jerry Alves 
de Lima, o nosso querido: JARRÃO. O CEL está situado Rua Carlo Clausetti, 19. 

FRANCISCO JARRÃO 

Natural de Quixeramobim, Ceará, faleceu aos 46 anos de idade, em 29 de dezembro 
de 2017. Casado com LUCIMAR APARECIDA ALVES DE LIMA, deixou os filhos DOUGLAS 
EDUARDO ALVES DE LIMA E DANIEL ALVES DE LIMA e era residente no Parque Savoy City 
em Sapopemba e era São Paulino de coração. 

JARRÃO foi uma pessoa espetacular. Chegou na cidade de São Paulo com 17 anos de 
idade, e estudou e se profissionalizou como Afinador (Polidor) de torneira. Profissão a qual se 
tornou empresário com cerca de oito funcionários. Desde que chegou em São Paulo, morou na 
Rua Rasa de Souza, próximo ao logradouro na qual a comunidade pede para ser nomeado 
com a homenagem ao ilustre e saudoso morador. Era Presidente da Associação Portuguesinha 
do Teotônio Vilela, fundador de vários times de futebol, no campo ou no futsal. Incentivador de 
escolinhas de futebol para crianças de ambos sexos. Um dos coordenadores da festa das 
crianças no bairro de Teotônio Vilela. Ele ainda exerceu cardo de Auxiliar de Coordenação no 
Mercado Municipal de Sapopemba. Altruísta, trabalhava em favor e pelo próximo, sua missão 
de vida era fazer o melhor pela população mais carente de seu bairro, e para isso não media 
esforços e lutava diariamente por melhorias em infraestrutura e zeladoria na cidade de São 
Paulo nas regiões de Sapopemba, Teotonio Vilela e adjacências. 

Por todos era conhecido como um grande homem, por onde passava contagiava com 
sua alegria e seu jeito espontâneo. Muito sincero sempre falava o que pensava, tinha uma 
vozerão marcante, grave e firme com uma fala sempre de carinho e amor, a todos que 
conhecia sempre tinha um olhar de uma nova oportunidade de amizade, amável! 

Francisco Jarrão - Uma grande perda e a saudade de sua pessoa, até os dias de hoje, 
no bairro onde morava, é lembrada por todos como o maior amigo do bairro, um verdadeiro 
assistente social, trabalhava muito e sua luta nunca foi em vão, conseguiu recapeamento, 
asfaltamento, iluminação pública, instalação de unidades de saúde, revitalização de córregos, 
reforma de quadras esportivas públicas para a comunidade, para os jovens jogarem bola, 
instalação de semáforos e faixas de trânsito, enfim grande atuação pelos bairros de 
Sapopemba e Teotonio Vilela. 

Jarrão faleceu vitima de um infarto em 29 de dezembro de 2017, deixando uma lacuna 
enorme de saudades e liderança no coração de todos os moradores da região, que hoje pedem 
esta homenagem. 

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação da presente 
medida visto que se reveste de interesse público para denominação equipamento público CEL 
TEOTONIO VILELA - FRANCISCO JARRÃO, onde Francisco Jarrão, atuava e tinha muito 
carinho, atenção e vinculo com esse local, agregando todos os times de futebol da região e 
submetendo ao poder público, como líder que era, todas as necessidades do equipamento." 

 



 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 14/11/2019, p. 162 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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