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O Vereador Gilberto Nascimento propõe o presente Projeto de Lei, denominando de 

"Rua Carlos Gomes de Almeida" a atual Rua sem nome, no Jardim Matarazzo, São Paulo/SP, 
CEP 03812-005, em homenagem a um líder comunitário que muito fez pela população do 
bairro, conforme segue. 

Esta rua fica paralelamente entre as Ruas Figueira da Polinésia e Rua Antonio de 
Freitas Toledo. Inicia-se na Rua Carmen Magnani, altura do número 68, e termina na Via de 
Pedestre John Weslei. 

O homenageado, Carlos Gomes de Almeida foi o primeiro morador desta rua em 
destaque. Nascido na cidade de Barro Alto/BA, em 28 de Julho de 1938, e falecido em 09 de 
novembro de 2015. Foi casado com Natalícia Maria Miranda de Almeida, pai de sete filhos: 
Agnon, Merandolina, Miriã, Antônio Carlos, Carlice, Maria de Fátima e João Fábio. Trabalhou a 
maior parte de sua vida como motorista. Neste período podemos destacar além de ser o 
primeiro morador, ele lutou pela melhoria do bairro, estabelecendo-se no final da década de 
1970, enfrentou as dificuldades do bairro em sua expansão habitacional, pois haviam várias 
dificuldades de acessibilidade. 

Como bom pai de família trabalhou afinco para criar os filhos e encaminha-los na vida 
como cidadãos de bem. Embora enfrentado muitas dificuldade, mas com garra, caráter, como 
cidadão cumpridor de seus deveres e muito dedicado ao trabalho, conseguiu através do 
volante de um caminhão, prover meios para os estudos dos filhos e prepara-los para a 
faculdade. 

Carlos Gomes de Almeida foi um batalhador diante as dificuldades do bairro no final da 
década de setenta, ode construiu uma casa para abrigar a sua família. Na época não havia 
asfalto, nem luz elétrica ou saneamento básico. No início a família retirava água de um poço 
doméstico. 

O seu primeiro ato de benfeitoria foi a luta para evitar a invasão por movimentos de 
moradores do terreno da Rua Figueira da Polinésia, 373 onde hoje está construída a EMEI 
Profª Ruth Gonçalves Chaves Siqueira. Este terreno estava em frente de sua casa, e apesar de 
ser um terreno público ele assumiu a responsabilidade, cuidou por vários anos, na maior parte 
deste período pagou um vigilante que fazia o revezamento cuidando do local para não ser 
invadido, até a data da chegada do projeto de construção da referida creche. 

Seu segundo ato como benfeitor foi promover uma reunião com os demais moradores 
onde assumiram um compromisso com a antiga empresa de Energia Elétrica Light, na compra 
de postes de luz para fazer chegar o fornecimento de energia elétrica as primeiras casas da 
rua Figueira da Polinésia na quadra entre os número 373 até o 620. 

Seu terceiro ato de benfeitoria foi sua participação junto à comunidade São José do 
Jardim Matarazzo, desde a sua fundação, no período da construção dos anos 90 e até os 
últimos anos. 

Seu quarto destaque em benfeitorias ao bairro foi sua luta para se evitar uma invasão 
do espaço da calha do córrego onde hoje está erigida esta rua em destaque. Com muita luta e 
conversação com moradores conseguiu conservar livre as margens do córrego, lembrando que 
nos anos oitenta ocorreram muitas invasões aleatórias de terreno público em São Paulo, e 
algumas ocorreram neste bairro. 



No início, o espaço em que hoje está a rua, era um córrego. Com muito esforço ele 
montou a primeira pinguela, abrindo acesso a outros moradores e as crianças em caminho á 
escola. Depois, em seu lugar montou uma ponte de madeira com a carroceria de um caminhão, 
por onde começaram a circular carros. Alguns anos depois conseguiu cinco manilhas que 
tomaram lugar a ponte de madeira, e começou assim a formar características de rua marginal 
do córrego. 

Nesta época outro grupo de invasão tomou o leito da cabeceira do córrego onde seria 
uma praça pública e que hoje é denominada via de pedestre John Wesley. Sua luta com outros 
moradores era que permanecesse aquela área livre para que tivéssemos o espaço para futuras 
benfeitorias do município. Estas e outras ações evitaram que algumas pessoas fizessem outras 
demarcações na continuidade do córrego. 

Ele foi um sonhador incansável em uma busca constante para cumprir os 
compromissos junto aos órgãos públicos. Fez diversas postulações em nome dos moradores 
aos órgãos competentes no decorrer dos anos. 

Graças a sua luta, hoje o córrego encontra-se canalizado e asfaltado. Podemos 
considerar esta uma de suas maiores conquistas. A sua luta maior foi para manter esta rua 
aberta aos moradores, com circulação e livre aceso as casas e aos estabelecimentos. Com a 
oficialização desta rua, todos terão valores agregados aos seus imóveis. 

Ele foi um homem visionário e fazia tudo em benefício do próximo. Viu a importância 
dos moradores ter esta rua como uma facilidade de acesso e locomoção, encurtando o 
caminho nas quadras adjacentes à projetos do município, tais como as três creches municipais, 
uma escola estadual, uma UBS, uma escola particular Sena de Miranda, um Campo de futebol 
CDC Danúbio e acesso á padarias, supermercados, ao centro comercial na Av. Paranaguá e a 
estação ferroviária da CPTM. 

Diante do exposto e do interesse público do qual esta matéria se reveste, vem a 
presença dos Nobres Vereadores desta Edilidade requerer sua aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/11/2017, p. 95 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
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