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Encaminha Projeto de Lei. 
 
 

São Bernardo do Campo, 25 de abril de 2017. 
 PROJETO DE LEI N.° 42/17 
 PROTOCOLO GERAL N.° 2.530/17 
Senhor Presidente: 
 
 
 Encaminhamos a Vossa Excelência, para apreciação plenária, o incluso 
Projeto de Lei que denomina PRAÇA JOSÉ ROSA DA SILVA, espaço livre da Vila dos 
Poetas.   
 
 A presente propositura objetiva homenagear o Sr. JOSÉ ROSA DA SILVA 
com a denominação da PRAÇA JOSÉ ROSA DA SILVA, parte do próprio municipal B-030-
088, com 222,00m² (duzentos e vinte e dois metros quadrados), aproximadamente, identifi-
cado na planta A4-2536, espaço livre da Vila dos Poetas, empreendimento aprovado, área 
situada na Rua AD-1429, conhecida como “Rua Palmiro Ronin”, no Bairro Alves Dias. 
 
 A justeza da homenagem está representada na biografia do homenageado, a 
qual revela não só a sua admirável trajetória de vida, como também a iniciativa de ter adqui-
rido um dos lotes da Vila dos Poetas, deixando-o como legado a seus familiares.  
 
 Estas, Senhor Presidente, são as razões que nos motivaram a enviar o proje-
to de lei em tela, para o qual aguardamos o beneplácito dessa augusta Casa, solicitando que 
sua apreciação se opere em regime de urgência, em conformidade com o disposto no art. 127 
do Regimento 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/ckf. 
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P R O J E T O   D E   L E I N.° 42/17 – P.G. N.° 2.530/17 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 

 
 
Denomina PRAÇA JOSÉ ROSA DA SILVA, 
espaço livre da Vila dos Poetas, e dá outras pro-
vidências.   
 
 
 

 A Câmara Municipal de São Bernardo do Campo decreta: 
 
 Art. 1º  Passa a denominar-se PRAÇA JOSÉ ROSA DA SILVA, parte do 
próprio municipal B-030-088, com 222,00m² (duzentos e vinte e dois metros quadrados), 
aproximadamente, identificado na planta A4-2536, espaço livre da Vila dos Poetas, empreen-
dimento aprovado, área situada na Rua AD-1429, conhecida como “Rua Palmiro Ronin”, no 
Bairro Alves Dias. 
 
 Art. 2º  Integra esta Lei, como Anexo Único, a biografia do homenageado 
constante do art. 1º. 
 
 Art. 3º  As despesas com a execução desta Lei correrão à conta das dota-
ções orçamentárias próprias. 
 
 Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

São Bernardo do Campo, 
25 de abril de 2017 

 
 
 
 
 

ORLANDO MORANDO JUNIOR 
Prefeito 
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ANEXO ÚNICO 
 
 
 

BIOGRAFIA: JOSÉ ROSA DA SILVA 
 
 
 

 José Rosa da Silva nasceu em 25 de dezembro de 1947, no Bairro Ipiranga 
em São Paulo, filho dos imigrantes portugueses Gonçalo Rosa da Silva e Cristina Câmara 
Lopes. 
 
 Sua mãe teve 16 filhos, mas ele conviveu com apenas 10, pois no decorrer 
dos anos, três deles faleceram, e atualmente estão vivos os irmãos: Sergio, Shirley, João, Ma-
rio, Nelson e Marcelo. 
 
 Morou por um tempo em Diadema e com nove anos de idade veio com a 
família para São Bernardo do Campo. Estudou em uma escola pública que se localizava em 
um casarão no Bairro Taboão e por ser o filho mais velho, começou a trabalhar muito cedo 
para ajudar seus pais, por isso não conseguiu concluir os estudos. 
 
 Sr. José era um homem de muitos amigos e em seus momentos vagos, ado-
rava jogar futebol para descontrair um pouco. 
 
 Casou-se aos 30 anos em 1977, com Lizete Aparecida França da Silva, com 
quem teve três filhos, Marjorie Elisabete França da Silva, de 37 anos, Shelley Talita França 
da Silva, de 34 anos e Kevyn Frederick França da Silva, de 24 anos. Para ele, a família era 
tudo de mais valoroso. Nos primeiros anos de casado morou de aluguel, mas devido às con-
dições, passou a viver em uma casa no mesmo quintal de seus pais. 
 
 Trabalhou na empresa Sadia por doze anos, na Copacabana Discos por oito 
anos e em outras empresas localizadas em São Bernardo. Por onde passou sempre foi reco-
nhecido pelo profissionalismo apresentado.   
 
 Junto à esposa conseguiu efetuar a compra de um terreno na Vila Kiko, 
conhecida hoje como Vila dos Poetas. Solicitou ao setor responsável do Município o alvará 
de construção e, enquanto aguardava, o Sr. José veio a falecer no dia 1º de fevereiro de 1997 
e não conseguiu chegar ao fim dessa etapa de luta. Seu sonho sempre foi dar o melhor para 
sua família, mas além dessa conquista, deixou o mais importante, exemplo de honestidade, 
garra, esforço, dedicação e determinação. 
 
 Deixa na memória de todos os que o conheceram, lembranças de um ho-
mem íntegro, lutador e de muito respeito. 
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