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JUSTIFICATIVA
PL 0781/2013
A presente propositura tem por objetivo regularizar e oficializar o logradouro
público localizado entre a Rua Dr. Artur Farjardo, Rua João Alfredo Abraão e Rua
Martins Junior, no Bairro da Freguesia do Ó, Distrito Freguesia do Ó, Subprefeitura
Freguesia do O / Brasilândia.
O motivo pelo qual é apresentado o presente projeto advém da vontade, com o
aval dos familiares e de todos os moradores daquele bairro, em manifestar o desejo
de prestar homenagem a este membro ativo, já falecido, pelos relevantes trabalhos
prestados à sociedade.
Natural de Boa Esperança do Sul, São Paulo, filho de imigrantes italianos José
Stecca e Adorna Iria Fontana nasceu em 06/03/1935. De infância simples no
interior de São Paulo, veio para a capital em meados de 1942, na companhia dos
pais e dos irmãos Éssio, Urgel, Enedina, Sérgio, Vilceia e Bruno, instalando-se na
Rua Martins Junior, 421 - Chácara Nossa Senhora Aparecida - Freguesia do O.
Casou-se com Rosa Poloni Stecca, com quem teve duas filhas, Francisca Aparecida
Stecca e Gorette Aparecida Stecca e os netos, Juliana Stecca Barros e Oswaldo
Stecca Duarte.
Alistou-se no serviço militar na Base Aérea de São Paulo, onde serviu a Pátria no
período de 01/03/1954 a 05/05/1955.
Em 01/06/1955, ingressou na Polícia Militar do Estado de São Paulo onde serviu
como 2º Sargento PM (como motociclista, guincheiro, motorista da Rota e
motorista do Tático Móvel da Polícia Militar do Estado de São Paulo) até ser
reformado 11/05/1982 quando foi promovido para 2º Tenente PM mediante
Decreto Lei.
Foi congregado Mariano, católico de berço, tendo auxiliado na construção e
manutenção, até seus últimos dias, da Igreja Nossa Senhora da Aparecida, da Rua
Arthur Fajardo, onde conquistou o carinho, respeito e honrarias dos moradores da
Chácara Nossa Senhora Aparecida.
O homenageado tinha 64 anos, faleceu no dia 20 de maio de 1999, em razão de
um traumatismo craneano após um acidente doméstico em sua residência no Bairro
da Freguesia do Ó, zona norte da capital.
Por esse motivo, conto com os Nobres Pares para a aprovação desta propositura.

