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JUSTIFICATIVA - PL 0708/2019 
O Presente Projeto de Lei tem como objetivo alterar a denominação da Praça 

Jauarapara para Praça Remualdo Setti. 

No ano de 1927, chegava a São Paulo (mais precisamente em Itaquera), a Família 
Setti. Um casal de imigrantes italianos que morava no interior na cidade de Laranjal Paulista. 

Eram 10 irmãos, entre eles, Remualdo (o "Seu Pérsio" - como era conhecido) com 
apenas 15 anos de idade. Vieram para tocar uma fábrica de fogos de artifício e depois de 
algum tempo o Sr. Remualdo e seu irmão Antonio compararam o armazém que foi explorado 
por mais de 40 anos. 

Nesse período o "Seu Pérsio" trabalhou muito para o crescimento do XV de Novembro. 
Foi um dos fundadores do XV de Novembro Futebol Clube, construiu o prédio e cedeu para a 
primeira escola, em 1950. Depois, batalhou para a construção do Grupo Escolar Comendador 
Mario Reys, inaugurado em 1954. 

Uma grande liderança do bairro, conseguiu a doação do terreno e material para a 
construção da Igreja de N.S. das Graças. Conseguiu o asfaltamento da primeira Rua, a 
Damásio Pinto. A primeira feira livre e a primeira linha de ônibus também foram conquistas 
deste ilustre cidadão para a região. 

Sempre procurando ajudar a resolver os problemas do bairro, era um comerciante 
próspero, que fazia muito pela população. 

Por toda sua contribuição para a sociedade, nada mais justo, do que esta singela 
homenagem, onde seu nome permanecerá presente como exemplo de vida a inspirar nossas 
próximas gerações. 

Assim, submetemos ao crivo de nossos pares o presente projeto de lei para análise e 
aprovação." 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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