
 
Câmara Municipal de Ilha Comprida 

Gabinete do Vereador Maurisfran Santos do Nascimento 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº003/2018   

 

“CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO DE 

ILHA COMPRIDA AO SENHOR 

ANTONIO FIRMINO DA SILVA E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.           

 

O Presidente da Câmara Municipal de Ilha Comprida, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara aprovou e ele promulga o 

seguinte decreto Legislativo: 

Art.1º -  Fica concedido o título de Cidadão de Ilha Comprida ao senhor 

Antonio Firmino Da Silva. 

Art.2º -  As despesas com a execução deste Decreto Legislativo correrão 

por conta de verba própria suplementada se necessário. 

Art.3º -  Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data de sua 

publicação. 

 

Plenário dos Emancipadores em 01 de outubro de 2018,  

 

 

 

  Maurisfran Santos do Nascimento 

Vereador Presidente - PSB 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2018   

 

Senhores Vereadores, 

  

Tenho a hora de passar às mãos de Vossas Excelências 

o Projeto de Decreto Legislativo em anexo que dispõe sobre a concessão de 

Título de cidadania ao ilustre senhor Antonio Firmino Da Silva. 

Antonio Firmino Da Silva, por todos conhecido e 

carinhosamente chamado “SEU SILVA ou, para muitos, AMIGO SILVA”, 

nasceu no município de Lajeado, Estado de Pernambuco em 31/07/1937. 

Veio para São Paulo em 1953, ano em que iniciou sua 

vida labutar no ramo da construção civil, trabalhando nos bairros de 

Pinheiros, Paraíso e Brooklin até o ano de 1955. 

Em 1956 passou a trabalhar no comércio, como 

empregado, no ramo de restaurantes, no bairro de Pinheiros/SP.  

Nos anos de 1957 e 1958 trabalhou por conta própria, 

quando foi proprietário de um bar na rua Dr. Carlos Botelho no Bairro do 

Brás/SP.  

Neste período fixou moradia no bairro da Ponte Rasa – 

Zona Leste de São Paulo. 

De 1958 a 1961 trabalhou como ambulante, vendendo 

por atacado, tendo mais de 3.000 clientes na Capital e Interior, sempre 

comprando à vista e vendendo à prazo.  

De 1962 até 1981 foi industrial, mantendo duas 

pequenas indústrias no Bairro da Ponte Rasa, São Paulo. 
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Nesta época chegou a ter mais de 15.000 clientes em 

todo Brasil, com os quais se orgulha de ter honrado todos os 

compromissos assumidos.  

Aluno dedicado da escola da vida, SEU SILVA 

adquiriu conhecimentos em Administração, Construção Civil, Agricultura 

e Pecuária. 

Passou a residir na Ilha Comprida no ano de 1986, 

quando fixou residência na Al. São Judas Tadeu, 308 – Balneário 

Britânia, onde mora até hoje. 

Foi figura marcante na vida política municipal, tendo 

participado ativamente do processo de emancipação político-

administrativa de Ilha Comprida. 

Esteve sempre envolvido em todas as iniciativas que 

tinham por objetivo buscar melhorias para o então bairro de Ilha 

Comprida, a exemplo da duplicação da rede de abastecimento de água 

para e uma proposta já àquela época de um plano de transporte para a 

região central de Ilha Comprida. 

Foi tesoureiro da Sociedade de Amigos da Ilha 

Comprida – SAIC. 

Foi sempre um contumaz defensor dos interesses 

locais, lutando contra os abusos administrativos tanto em Iguape quanto 

na Ilha Comprida. 

Atuou incessantemente na busca por justiça social, 

agindo sempre na defesa dos menos favorecidos. 

Defendeu o fortalecimento do comércio local na busca 

de fomentar o mercado de trabalho. 

Já naquela época defendia o turismo ecológico como 

fonte de geração de emprego e renda. 
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SEU SILVA foi candidato a prefeito na cidade de Ilha 

Comprida no ano de 1992 e também candidato a vereador no ano de 

1996, em ambas às vezes pelo Partido dos Trabalhadores (PT). 

Como se vê, SEU SILVA foi um militante insaciável das 

causas de interesse do município de Ilha Comprida, tendo ativa 

participação no movimento emancipacionista e ao longo dos anos jamais 

se absteve de defender as causas sociais, sempre atuando em defesa dos 

menos favorecidos. 

Isto posto, tem a presente propositura o propósito de 

fazer justiça com a história de um homem resiliente e implacável defensor 

de suas convicções, que dedicou parte de sua vida a causa pública, 

especialmente as causas de interesse do município de Ilha Comprida, de 

sorte que, submetemos a esta Casa o presente Projeto de Decreto 

Legislativo para que, em nome da população de Ilha Comprida, possamos 

acolher esta ilustre figura como cidadão de nossa terra.  

 

Plenário dos Emancipadores em 01 de outubro de 2018, 

 

 

Maurisfran Santos do Nascimento 

Vereador Presidente - PSB 

 


