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PROJETO DE LEI Nº 07/2022.
“DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO DA
PRAÇA COMPREENDIDA ENTRE A AV. BRASIL E AV.
SÃO PAULO NO MUNICÍPIO DE HERCULÂNDIA, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

Artigo 1º - Fica alterada a denominação da Praça compreendida entre a Av. Brasil e Av. São
Paulo no município de Herculândia para “Praça Jose Antônio Sussi”.
Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário, especialmente Lei n. 2.850 de 07 de agosto de 2012.

PREFEITURA MUNICIPAL DE HERCULÂNDIA, 17 DE MARÇO DE 2022.

PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
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JUSTIFICATIVA:
Submetemos à apreciação dessa Casa o presente Projeto de Lei nº 07/2022 que
visa alterar a denominação da Praça compreendida entre a Av. Brasil e Av. São Paulo, para
“Praça Jose Antônio Sussi”, com finalidade de render uma justa homenagem.
O Sr. Jose Antônio Sussi, era nascido aos 29/03/1927, em Ribeirão Bonito, SP,
filho de Angelo Sussi e Trindade Melhado Sussi. Chegou em Herculândia com sua família
vindo de Guaiçara/SP, desde então começou sua profissão de carroceiro, prestando serviços
para o correio e as lojas de comércio do município transportando mercadorias que chegavam
por via férrea na estação local, que na época não havia outro meio de transporte.
Casou-se em 22/07/1951 com Lourdes Garcia, formando uma família de
quatro filhos todos nascidos em Herculândia, que são Celia Maria Garcia Sussi, Sandra Maria
Garcia Sussi, José Augusto Garcia Sussi e Ângelo Augusto Garcia Sussi. Era conhecido por
todos na cidade pois além do transporte das mercadorias, também transportava mudanças,
cereais colhidos nos sítios, fazendas, tais como: amendoim, arroz, feijão, café, milho, etc.,
descarregando nos depósitos e máquinas de beneficiamentos.
No início da sua profissão trabalhava com carroça de duas rodas e em 1959
com o desenvolvimento da cidade aperfeiçoou seu trabalho adquirindo um carroção de quatro
rodas sendo puxado por três até seis burros, onde podia transportar uma carga maior, o que fez
sua história ficar conhecida na cidade, além da sua simpatia.
Como sempre foi muito dedicado ao trabalho, a família, aos amigos,
participava das comemorações festivas da cidade, desfilando com seu carroção, também
participou ativamente da religião católica e sempre esteve preocupado em contribuir para o
progresso do município. Recebia em sua casa pessoas que vinham em busca de auxílio. Dava
emprego em suas plantações dando condições para as pessoas prover suas necessidades. Por
fim, faleceu em 16 de abril de 2002 na cidade de Jundiaí, SP.
Por estas razões, esperamos que os Nobres Vereadores deem seus necessários
apoios a esta propositura, com sua aprovação.
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