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Gabinete Vereador 
Ricardo Almeida dos Santos 
(Ricardo Almeida) 
 
 

 
PROJETO DE LEI Nº 127 DE 2019 

 

Vereador Ricardo Almeida dos Santos (Ricardo Almeida), no 
uso das Atribuições que lhe conferem o artigo 133 do 
regimento interno, “Dispõe sobre a denominação do Centro 
Esportivo Dom José e dá outras providências”. 

  
 
  

Art. 1º Fica denominado Centro Esportivo Reginaldo Ferreira da Silva o Centro Esportivo 
Dom José, cito a Rua Lorena no Jardim Dom José. 
  
Parágrafo único. Faz parte integrante desta Lei o currículo do homenageado. 

 

Art. 2º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das verbas próprias do 

orçamento vigente. 

 

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Embu das Artes, 01 de outubro de 2019. 
   
 

 
__________________________ 

Ricardo Almeida dos Santos 
Vereador 
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     ESTADO DE SÃO PAULO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 
CONSIDERANDO que a alteração deste nome se dá como homenagem em memória do 

referenciado, que foi morador do local, respeitado, conhecido e querido por muitos. 

CONSIDERANDO que a denominação de logradouro público referencia o espaço no 

entorno e consequentemente permite a localização dos imóveis situados na localidade. 

CONSIDERANDO por derradeiro, que a denominação de logradouro público deve, dentro 

do possível, respeitar a identidade criada pelos moradores da localidade.      

 
 
APRESENTO ao Egrégio Plenário, o presente Projeto de Lei, para que possa ser indicado 

ao poder executivo conforme artigo 121 do Regimento Interno em vigor.  

 

 

 

 

 

 

 
Embu das Artes, 01 de outubro de 2019. 

 

 

   

 

__________________________ 
Ricardo Almeida dos Santos 

Vereador 
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     ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CURRÍCULO 

 

 
Reginaldo Ferreira da Silva, ou Régis como é conhecido e lembrado, nasceu em 16 de julho de 

1969 no município de São Paulo e viveu com seus pais no Município de Embu das Artes entre os 

bairros Jardim Dom José e Santo Eduardo até seu falecimento em 2001. 

Desde pequeno, Régis já demonstrava boas habilidades para o esporte. O bom filho era também 

bom aluno nos colégios da região onde estudou. Na então E.E. Dom José, hoje conhecida como 

Elizete e na E.M. Prof.ª Antônia Augusta Delphina, se destacava nas aulas de Educação Física. 

“No início dos anos 70, o bairro do Jardim Dom José passava pela fase de loteamento e a 

empresa responsável, a INGAÍ, guardava os maquinários em um terreno aberto para essa 

finalidade. Um grupo de moradores, entre eles eu, procuramos os responsáveis pela empresa e 

pedimos para aplainar este terreno de maneira que pudéssemos utilizar para partidas de futebol. 

O pedido foi aceito e, com o apoio da prefeitura na época, cercamos o terreno e colocamos as 

traves dos gols. E assim nasceu o campo do Dom José. Esse foi um dos primeiros lugares onde 

meu filho começou a jogar futebol”, conta o Sr. Narciso Ferreira da Silva, pai de Régis. 

Sempre incentivado por seu pai, Régis começava sua jornada pelo futebol, iniciando com seus 

irmãos em 1981 um time de futebol na região do Jardim Dom José, que em 1986 se oficializou 

como C.A. Bate Fácil. Pelo Bate Fácil, Régis foi campeão por diversas vezes, sendo três vezes 

Campeão de Embu e alcançando o terceiro lugar no Metropolitano da Região Sudoeste.  

Em 1988, Régis foi jogador aspirante e júnior da 

Associação Portuguesa de Desportos, a Lusa, onde atuou 

ao lado do habilidoso e saudoso Denner. Por onde 

passava, sempre levava consigo o amor por sua cidade e 

fazia do Dom José sua principal base de treino e 

concentração. 
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     ESTADO DE SÃO PAULO 

 

CURRÍCULO 

 

Já em 1993, Régis jogava também como profissional pelo Clube de Itaquaquecetuba. Em seus 

momentos de lazer nas partidas no Campo Don 

José, sempre orientava e incentivava a garotada 

que o tinham como um exemplo a ser seguido. 

Sempre dizia sobre a importância do esporte na 

formação das pessoas. Tal preocupação e cuidado 

com esses jovens, o fazia cada vez mais se tornar 

querido e admirado por seus amigos, vizinhos e 

colegas. 

 

Nos anos seguintes, registrou passagens por diversos clubes, dentre eles o time Juvenil do 

Corinthians, e o Mini Esportes Bandeirantes de futebol societ, na época dirigido pela Rede Band 

de Rádio e TV, onde foi artilheiro ao lado de Cafu, o eterno capitão do Penta. 

Sempre foi um bom exemplo, o amor por sua família e a paixão pelo esporte eram suas maiores 

inspirações. Permaneceu sempre dedicado e amigo, e desta maneira é sempre lembrado no 

município, principalmente a região do Santo Eduardo e Dom José, onde viveu até seu precoce 

falecimento em 2001. 
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