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ML-84/2017 
Encaminha Projeto de Lei. 
 
 

São Bernardo do Campo, 30 de outubro de 2017. 
 PROJETO DE LEI N.° 114/17 
 PROTOCOLO GERAL N.° 5.630/17 
Senhor Presidente: 
 

Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação plenária, o incluso projeto 
de lei que denomina PRAÇA ILARIO MOREIRA LOPES, próprio municipal. 

 
O próprio municipal a ser denominado é formado pelo conjunto de duas ilhas 

situadas na confluência da Rua José Fernandes Oliveira com a Rua Carmen Miranda, Jardim da 
Represa, no Bairro Batistini. 

 
A trajetória de vida integrada ao Jardim da Represa relatada na biografia do 

homenageado, revela a justeza da homenagem objeto da presente iniciativa. 
 
Estas, Senhor Presidente, são as razões que nos motivaram a enviar o projeto 

de lei em tela, para o qual aguardamos o beneplácito dessa augusta Casa, solicitando que sua a-
preciação se opere em regime de urgência, em conformidade com o disposto no art. 127 do Re-
gimento Interno da egrégia Câmara. 

 
Ao ensejo, renovamos a Vossa Excelência e nobres Pares nossos protestos de 

elevada estima e distinta consideração. 
 
 

 
 

ORLANDO MORANDO JUNIOR 
Prefeito 

 
 
 
 
 
 

A Sua Excelência o Senhor 
PERY RODRIGUES DOS SANTOS 
Presidente da Câmara Municipal 
de São Bernardo do Campo 
Palácio “João Ramalho” 
SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP 
 
Anexo: Projeto de Lei. 

PGM/fcl. 
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P R O J E T O   D E   L E I N.° 114/17 – P.G. N.° 5.630/17 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 
 
Denomina PRAÇA ILARIO MOREIRA LO-
PES próprio municipal, e dá outras providên-
cias. 
 
 
 

A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decreta:  
 

 Art. 1º  Passa a denominar-se PRAÇA ILARIO MOREIRA LOPES, 
o próprio municipal codificado como A-524-067, com 449,00m² (quatrocentos e quarenta 
e nove metros quadrados), identificado na planta A4-2518, formado pelo conjunto de du-
as ilhas situadas na confluência da Rua José Fernandes Oliveira com a Rua Carmen Mi-
randa, Jardim da Represa, no Bairro Batistini. 
 
 Art. 2º  Integra esta Lei, como Anexo Único, a biografia do homenagea-
do constante do art. 1º. 
 
 Art. 3º  As despesas com a execução desta Lei correrão à conta das do-
tações orçamentárias próprias. 
 

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

São Bernardo do Campo, 
30 de outubro de 2017 

 
 
 
 
 

ORLANDO MORANDO JUNIOR 
Prefeito 
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ANEXO ÚNICO 
 
 
 
BIOGRAFIA: ILARIO MOREIRA LOPES 
 

Ilario Moreira Lopes nasceu em Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais, 
no dia 5 de abril de 1909, filho de João Moreira e Benta Moreira Lopes. 

 
Casou-se por duas vezes. A primeira com Delfina Pereira dos Santos, 

com quem teve 4 filhos. A segunda, com Maria Rodrigues Souza, união da qual nasceram 
11 filhos. 

 
Sua trajetória em Minas Gerais foi rural, homem do campo, batalhador.  
 
Mudou-se para o Estado do Paraná com toda a família, porém não fincou 

raízes naquele lugar, fazendo nova viagem para o Estado de São Paulo. Chegou ao Jardim 
da Represa em 1978, onde viveu por 34 anos até o fim de sua vida. Dos 13 filhos vivos, 
11 deles ainda moram no Jardim da Represa, com suas respectivas famílias (esposas, fi-
lhos, netos e bisnetos). 

 
Viveu esses anos todos com saúde, alegria e amor. Sua paixão pela mú-

sica era sabida por todos que o conheciam. Para todos, o Sr. Ilario era considerado um 
exemplo de convivência e amizade. 

 
Faleceu em 21 de outubro de 2012, aos 103 anos de idade. 
 


