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Câmara Municipal de São José dos Campos 

 
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
Vila Santa Luzia – São José dos Campos – SP 
CEP 12.209-535 – Tel.: (12) 3925.6566 
Email: camara@camarasjc.sp.gov.br  

 

JUSTIFICATIVA 
 

O presente projeto visa denominada a Avenida Central, no bairro do Majestic, 
de Avenida José Paixão Amancio. 
Conhecido por todos como Zé Paixão, nasceu em 20 de março de 1950, na Cidade 
de Lagarto / estado do Sergipe. 
Saiu de casa aos 15 anos após o falecimento de sua mãe, dona Maria Enedina de 
Jesus. Chegou em São José dos Campos na década de 70, onde casou, constituiu 
família e teve 05 (cinco) filhos. 
Pai de família, trabalhou na construção civil, contribuindo para o crescimento de 
nossa cidade e sustento de sua família, até o fatídico dia em que sofreu um 
terrível acidente de trabalho. 
Zé Paixão, como era conhecido, homem honroso, digno, de bom caráter, sempre 
dizia que abaixo de Deus estava sua família, fazia jus ao seu sobrenome, tinha 
profunda paixão pelos filhos, e o que mais desejava era velos criados, e horados 
como pessoas de bem.   
Amava trabalhar, gostava de fazer o bem, Católico praticante, trabalhava na 
igreja como coletor de ofertório, por amor a obra de Deus. Na construção civil, 
trabalhou até seus últimos dias, onde veio a sofre um acedente que ceifou sua 
vida, faleceu 27 de maio de 2013, no Hospital Municipal de São José dos Campos.   
Causa de sua morte: Choque traumático, traumatismo crânio - encefálico, por 
instrumento contundente.  
Deixando saudades a todos que o amavam e o admiravam. 
Pelos motivos expostos e por ter sido um cidadão que viveu uma vida digna e 
honrosa, sempre pronto a ajudar a família e os amigos, nunca faltou com seus 
deveres cível frente à nossa cidade, é que desejamos homenageá-lo batizando 
com seu nome uma via de nosso Município. 
Portanto, contamos com o apoio e voto favorável dos Senhores Vereadores ao 
presente Projeto de Lei. 

 
Plenário “Mário Scholz”, 28 de maio de 2020. 

 
 
 

Ver. Maninho Cem Por Cento 
Solidariedade 


