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JUSTIFICATIVA - PL 0020/2020 
O Professor Antônio Carlos de Souza nasceu em São Paulo, Estado de São Paulo, em 

01 de junho de 1944, filho de Irene Fernandes de Souza e Severino de Souza. 

Cursou Contabilidade Magistério de Contabilidade geral e custos, magistério em 
contabilidade bancaria e Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Bragança Paulista. 
Começou sua carreira profissional no banco da lavoura de Minas Gerias S/A e dirigiu diversas 
empresas como gerente financeiro e Diretor administrativo e financeiro. Foi professor em 
diversas escolas começando a carreira acadêmica como professor do Colégio Santos Dumont 
e finalmente fundando o Colégio São Matheus. 

Teve uma vida comunitária muito ativa, por exemplo, presidindo a Sociedade Amigos 
de Bairro de São Mateus, Vice Presidente do Clube dos Lojistas, Diretor Fundador do Lions 
Club-Campos Eliseos, Presidente fundador do Lions Club-São Mateus, Presidente do Clube 
dos diretores Lojistas-São Mateus e Administrador Regional de São Mateus. 

Enfim, coordenou inúmeros movimentos sociais de impacto Regional e de sucesso pró-
moradores do bairro de São Mateus. 

Muito querido no Distrito foi responsável pela formação acadêmica de milhares de 
jovens da Subprefeitura de São Mateus, onde foi atuante na área educacional por mais de 40 
anos, sendo que sempre prestigiou o jovem carente proporcionando dentro de suas das 
possibilidades bolsas de estudos integrais. Viveu de maneira simples e generosa sempre 
preocupado em prestar serviços comunitários, voluntários e assistenciais em diversas 
instituições beneficentes como forma de doar parte de seu potencial. 

Faleceu em 18 de junho de 2017 deixando viúva a Senhora, Gisele da Silva e os filhos 
Rodolfo e Guilherme. 

Por seu exemplo de vida e dedicação, peço aos nobres pares que nos apoiem nesta 
justa homenagem ao Professor Antônio Carlos Souza pelo exemplo de vida e por tudo que nos 
ensinou. 

Por tudo isso, restando evidenciadas as razões que amparam a propositura deste 
Projeto e que demonstram o relevante interesse público de que se reveste, submete o presente 
projeto de lei à apreciação e solicito a colaboração dos Vereadores desta Casa para a 
aprovação deste importante Projeto de Lei. 
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Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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