
Requerimento de juntada ao Projeto de Lei n. 529, de 2021 

 

 Solicito a JUNTADA dos documentos anexos, ao Projeto de Lei n. 

529/2021, de minha autoria, que “denomina “Eduardo Kufa” a passarela 

localizada entre os km 22 e 23 da Rodovia dos Bandeirantes – SP-348, na 

Capital”, abaixo relacionados: 

 - Biografia do Homenageado 

  

 Sala das Sessões, em 

 

Deputado Frederico d’Avila 



Biografia de Eduardo Kufa 

Filho de imigrantes, sendo a mãe polonesa e o pai tcheco, Eduardo 

nasceu em São Paulo, no dia 4 de junho de 1954. 

Casou com Dilma de Paula Kufa, a quem foi leal, zeloso e amável por 

quase 50 anos, tendo como frutos desse amor três filhos, Karina, Eduardo 

e Thiago, que cresceram na zona norte do munícipio de São Paulo. 

Eduardo dedicou a vida à área empresarial e um dos seus maiores 

orgulho era a filha mais velha, Karina Kufa, que foi a primeira da família a 

se formar em direito. 

Em 2019, já aposentado, foi com a sua esposa morar em Brasília para 

auxiliar a filha, que tinha acabado de se divorciar, com as tarefas 

domésticas e o cuidado com os netos. Com um sorriso constante no rosto 

e olhos verdes brilhantes, recebia amigos com alegria em sua casa no Lago 

Sul e cuidava de todos os detalhes para a família sentir o aconchego do 

lar. 

Durante a pandemia a vida mudou, mas a alegria e a vontade de viver 

sempre foram constantes. Estava em um dos seus momentos mais felizes. 

Aos 66 anos, em 10 de abril de 2021, faleceu em decorrência da 

internação para tratamento de Covid, quando teve um AVC isquêmico, 

deixando esse plano para cuidar dos seus entes amados do céu. Deixou 

esposa, três filhos e quatro netos, que terão como exemplo a importância 

de cuidar do próximo e levar a vida de forma leve e doce. 

Agradecendo a toda Família, em especial a Dra. Karina Kufa, filha do 

homenageado, que contribuíram com o texto da biografia e a cópia da 

certidão de óbito, cumprindo as exigências da Lei 14.707/2012. 


