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O presente Projeto de Decreto Legislativo pretende homenagear personalidade 
paulista que desenvolve importante e extraordinário trabalho social na comunidade 
do Paraisópolis.  
Trata-se de Margarete Marchi Negrão, brasileira, nascida em 1956 na cidade de São 
Paulo.  
Sempre disposta em ajudar o próximo e lutar contra as injustiças da vida, desde 
sua juventude quando participava dos movimentos estudantis, defendia a anistia, a 
inclusão social, a liberdade de expressão, os direitos humanos e a luta pela 
democracia.  
Estudou serviço social na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  
Seu primeiro trabalho no Serviço Social foi na Legião Brasileira de Assistência - LBA 
São Paulo, como estagiária.  
Em 1982 chegou a Paraisópolis e unida a membros desta comunidade e aos 
monges beneditinos do Mosteiro São Geraldo de São Paulo, iniciou sua trajetória no 
Centro Comunitário de Trabalho de Paraisópolis.  
Hoje celebra 30 anos de um trabalho digno e rico em justiça social e ensinamentos 
humanos.  
Participou de diversas formações ao longo de sua trajetória aperfeiçoando sua 
prática e buscando recursos necessários para subsidiar a enorme demanda 
apresentada em seus plantões sociais e nas suas investigações a campo.  
Margarete Marchi Negrão é personagem de muitas histórias de vida. Durante esta 
trajetória no CCT Paraisópolis, milhares de crianças, adolescentes, jovens e suas 
famílias passaram por seus atendimentos sendo muitas vezes acolhidos com suas 
palavras, como suas mãos, com o seu abraço, com suas lágrimas, com o seu 
sorriso e muitas vezes com seus puxões de orelhas e empurrões para enfrentarem 
com força e determinação aquilo que a vida lhes oferecia.  
Formada como Assistente Social, muitas vezes por sua perseverança apesar dos 
obstáculos, converte-se em uma verdadeira insistente social e vira a capa quantas 
vezes forem necessárias para atender as diferentes demandas de sua rotina.  
Margarete contamina aqueles que têm a oportunidade de fazer com ela, parcerias 
de trabalho e roga uma praga: “Quem beber da água de Paraisópolis, jamais sairá 
de Paraisópolis e terá dom de fazer bem ao próximo onde quer que esteja.  
Não é a toa que assim como seus pais demonstravam muito orgulho desta 
guerreira, seu marido Alberto Godinho Negrão, seu filho Alexandre Marchi Negrão, 
todos seus familiares, amigos e parceiros de trabalho, também expressam 
reconhecimento, carinho e tomam como exemplo seus ensinamentos e aspirações.  
Dessa forma, é o presente Projeto de Decreto Legislativo apresentado para regular 
seguimento e apreciação”  
 


