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JUSTIFICATIVA - PL 0133/2016 
O presente projeto de lei tem por finalidade denominar Rua Maria da Consolação 

Pascoal Borges, o logradouro público inominado, situado na margem esquerda do Rio Tietê, 
entre a Estrada Imperador e a Rua Rainha da Noite, no Bairro Parque Guarani, Subprefeitura 
de Itaquera. 

A homenagem a Sra. Maria da Consolação Pascoal Borges, professora, pedagoga, 
orientadora educacional, destacado seu trabalho em defesa da cidadania como também junto à 
educação, antropologia e sociologia. Nascida em Alvinópolis, Minas Gerais, no dia 19 de 
setembro de 1944, filha única, do Comerciante Pedro Valentin Pascoal e da Dona de Casa 
Mariana Martins Cotta. 

Ela estudou no grupo escolar de sua cidade e se formou em Magistério, quando 
começou a lecionar. Ficou encantada, com o saber, ingressou no Curso de direito, porém 
desistiu quando se casou. Mudou-se para São Paulo, tão logo para a Região do Parque 
Guarani, percebendo na região a oportunidade de ajudar as pessoas, com o bairro em 
construção, ajudou como corretora, nos lotes e demarcações na região. 

Lecionou como voluntária na Antiga associação de Moradores do Bairro, em meados 
de 1971 até 1973, no curso antigo (Mobral) fornecendo curso de alfabetização para jovens e 
adultos; emprenharam-se a auxiliar os moradores recém-chegados de várias regiões 
Brasileiras: auxiliou a conquista de emprego para os que chegavam; Também colaborou com 
que todos tivessem a assistência necessária pelo governo, direcionando a órgãos competentes 
da época. 

No ano de 1975 ingressou na rede Pública Municipal, atual colégio Antônia Duarte de 
Almeida, e na Rede Pública Estadual, na atual Escola Deputado Cássio Ciampolini, onde 
manteve um maior vinculo da educação e seus propósitos. 

Sonhava em ser assistente social, porém por oportunidade do da época, se formou em 
Pedagoga, com licenciatura em História, Filosofia e Sociologia, especializou-se em Psicologia 
da Educação, Orientação e Supervisão Escolar. Personalidade marcada pelo caráter e grande 
coração, dedicada à educação, as crianças e dos jovens. 

Seu falecimento foi em março do ano de 2013, deixando um enorme vazio entre seus 
familiares, amigos e pessoas de seu bairro. Um legado de integridade moral, amizade e 
companheirismo é o que permanece em memória. 
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