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Justificativa 

  Esta proposição visa homenagear Aluísio Soares dos Santos, nascido em São 

João -PE, filho de José Pedro dos Santos (Falecido) e Judite Soares dos Santos 

atualmente com 90 anos. 

Na tentativa de uma vida melhor, Aluísio veio para São José dos Campos, 

onde casou se com a Sra. Vanilda Pires dos Santos e teve 4 filhos, sendo eles, 

Alisson (filho do coração), Aluísio Jr, Anderlucio e Nívea. 

Em 1987 adquiriu uma pequena propriedade no Bairro Parque Novo 

Horizonte onde construiu sua residência e lá permanecendo até sua morte em 28 

de março de 2017.  Trabalhador que era, Aloísio trabalhou deixou sua história 

Eaton Corporation, na Band,  Finger e chegou a empreender com seu pequeno 

negócio no Bairro Santa Inês, mas suas habilidades sempre foi como mestre de 

obras, onde foi a profissão exercida nos seus últimos anos de vida. 

Foi um homem de bem, de conduta exemplar, representa um modelo a ser 

seguido pelos joseenses, como chefe de família, bem como, um cidadão honrado e 

trabalhador, fiel e comprometido com seus deveres, em relação a trabalho, 

amizades, família foi um homem de boa índole. Aloísio sempre foi acolhedor para 

com seus semelhantes e para com a comunidade no geral, era divertido e alegre, 

adorava um forró, e nunca perdeu uma festa do trabalhador realizado em frente a 

sua casa no Bairro Pq. Novo Horizonte.  

Merecedor da justa homenagem, que com esta denominação os    prestam à 

sua memória. Por todas estas razões, conto com o apoio dos Nobres Pares, para 

que seja eternizado na história da região leste, oficialmente a denominação da 

Viela 01, localizada em frente ao nº. 620, na Rua Pedra do Sol, Bairro Santa 

Hermínia, de Viela Aloísio Soares dos Santos.  
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