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JUSTIFICATIVA - PL 0322/2019 
Sobre o cidadão JOSE DE SOUZA TEIXEIRA. 

Nascido em 25 de setembro de 1935, na cidade de São Paulo, filho de Francisco de 
Souza Teixeira e de Eliza Ribeiro Teixeira; desde cedo demonstrava seu interesse pelo esporte 
e atividade física. 

Filho de agricultores portugueses, tendo um irmão, Milton, moravam numa chácara, 
onde cultivavam verduras, legumes e alguns animais, na região que hoje é conhecida como o 
bairro da Água Funda, nas proximidades da Avenida Miguel Stéfano e Avenida Ricardo Jafet. 

Num determinado dia, sua mãe pediu que ele fosse até um sapateiro no bairro de São 
Judas, e passado alguns minutos, ele "ainda estava lá", sendo advertido por ela: 

- Jose, você ainda não até o sapateiro que te pedi? 

- Mãe, eu já fui e voltei! 

O menino José gostava de correr, fazia tudo correndo, pelo simples fato de ser uma 
diversão para ele, numa época de muito trabalho para o sustento da família Teixeira. E também 
gostava de jogar futebol, era goleiro do time do bairro e da escola, além de organizar a equipe 
e orientar os amigos durante as partidas. 

Excelente filho e excelente aluno, repetiu apenas um ano no Grupo Escolar Almirante 
Barroso, após perder algumas semanas devido a um ferimento na perna, num acidente com o 
caminhão que transportava os porcos que iriam entregar nas proximidades da construção do 
Aeroporto de Congonhas; e após se recuperar e cursar o ano letivo de 1948 e encerrar o 
primário, foi presenteado com um livro por sua Professora Elisa Pereira de Souza e na 
dedicatória ela fez uma previsão. 

Há um ano, voltava você para casa, triste e desanimado. E você regressa hoje alegre e 
vitorioso, com dois troféus conquistados: o diploma e este livro. O diploma representa o 
coroamento de seus esforços deste ano. E este livro representa o valor que dou ao seu bom 
comportamento, sua assiduidade às aulas e à educação que você recebe de casa. Se você 
continuar a palmilhar esse caminho, com as mesmas qualidades que hoje louvo, ainda será um 
grande homem." 
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