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JUSTIFICATIVA

Visa o presente Projeto de Lei, denominar Praça Professor
José Gonçalves da Cunha, o espaço livre sem denominação, delimitado
pelas Ruas Boacica e Nazaré da Mota, no Distrito de Cidade Patriarca.

Anexamos ao presente, dados biográficos desse ilustre
professor que ora pretendemos homenagear, perpetuando seu nome em

110	 uma praça da região.

Conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste
projeto de lei.
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JOSÉ GONÇALVES DA CUNHA nasceu na
Cidade de Rio Claro — SP., em 01/01/1929.

Iniciou sua trajetória como professor na Cidade
de Dois Córregos ao ingressar na rede pública estadual, encerrando suas atividades de
educador na Escola Estadual Professora Maria Augusta de Ávila, no Bairro de Artur
Alvim — SP. (da qual foi seu idealizador e fundador durante o Governo Carvalho), em
decorrência de suà aposentadoria.

Em 1941, concluiu os estudos do Curso Primário
no Grupo Escolar "Francisco Simões", em Dois Córregos — SP.

Em 1950, concluiu o curso de magistério na

•	 Escola Normal de Dois Córregos — SP.

Em 1981, concluiu o curso de Pedagogia com
especialização em Administração, Supervisão e Orientação Escolar na Faculdade de Ciências e
Letras "Geraldo Rezende".

Em 1993 iniciou seus estudos na Faculdade de
Direito de Mogi das Cruzes.

No desenvolvimento de sua profissão, sempre
voltada para o interesse de alfabetizar os jovens e conscientizá-los da importância e
necessidade dos estudos como instrumento primordial para que pudessem vislumbrar um
futuro promissor, entendeu por bem em fundar uma escola onde pudesse perpetuar seu legado
como professor, educador e pedagogo, enaltecendo com orgulho a profissão escolhida e
sempre honrando, ao longo dos anos de trabalhos voltados para a educação, o juramento de
seu grau.

Fundou, há 20 (vinte) anos, o COLÉGIO
MONTEIRO LOBATO, localizado no Bairro de Cidade Patriarca — SP., além de
desenvolver as funções de mantenedor e diretor a frente desta escola. Totalmente despido de
qualquer interesse que não fosse o de educar, alcançou prestigio, respeito e carinho na região,
alfabetizando, ao longo de seus 30 (trinta) anos de atividades pedagógicas, uma legião de 2.000
(dois mil) alunos.
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Teve participação efetiva na
montando bibliotecas, cursos voltados para a área da educação bem como
políticas e sociais na região de Artur Alvim, Cidade Patriarca e adjacências.

MallEvnes-lbt

éTrria~,
nas atividades

Fundou e idealizou a Sociedade Amigos de Artur
Alvim.

Foi Diretor do Clube Atlético Artur Alvim,
participando ativamente do futebol amador da região.

Fundou o Partido Popular, sendo Presidente do
Núcleo Zonal da Região a convite feito pessoalmente pelo Dr. Olavo Setúbal quando de sua
visita no Colégio Monteiro Lobato.

Em	 reconhecimento	 destas	 atividades
educacionais e sociais, foi agraciado com a "MEDALHA ANCHIETA" conferida pela

• Câmara Municipal de São Paulo, título outorgado pelo então Vereador Aurelino de Andrade,
na década de 70.

Casado com a Sr.a Thereza Capuzzi em
24/01/1959, teve 01 filho e 03 netas.

Com sua vida toda voltada para a difícil missão
de educar, viu nascer com entusiasmo e emoção o Colégio Patriarca, onde teve fundamental
participação na sua criação, colégio hoje conduzido por seu filho, esposa e nora.

E uma de suas maiores realizações, infelizmente,
não teve condições de presenciar seu término, qual seja, o das obras desta escola erguida em
prédio próprio, o que sem dúvida só foi possível graças a sua dedicação, experiência,
persistência e força de vencer, legado este que mantém acesa a chama do amor pela arte de

• educar.

E estando referida praça defronte à esta escola,
entendemos ser justa a homenagem em escolher seu nome para figurar neste endereço, razão
maior pela qual seus familiares, alunos e a comunidade em geral pretendem eternizar suas lutas
e conquistas de uma maneira simbólica, pois sempre estará presente e próximo da escola que
viu nascer e crescer, cuja colaboração fora determinante para o sucesso do empreendimento,
fornecendo à comunidade mais uma opção na área educacional.
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