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O presente Projeto de Lei tem por objetivo denominar o próprio municipal, CEU 

Paraisópolis, localizado na Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/nº, Vila Andrade, "CEU 
Profa. MARISA MOTTA". 

MARISA MOTTA, nasceu em São Paulo, em 27 de Julho de 1956, filha de um mineiro 
de Guaxupé, José, com uma paulistana, Marisa, desde da mais tenra idade adorava brincar de 
escolinha com suas bonecas e amiguinhas. 

Concluiu o Magistério no inicio da década de 1970. Casou-se em 1976, entre 1978 e 
1982 teve seus três filhos, no período inicial de ensino dos filhos tornou-se professora particular 
e mentora intelectual dos meninos. 

Em 1994 assumiu uma vaga de professora na Escola Estadual Homero Dias Fortes, 
especializa-se na USP em educação de alunos especiais e ministra aulas nessa turma até 
1999, ocasião em que se transfere para a Escola Ethelvina de Goes Marcucci, permanecendo 
no cargo cie vice-diretora por nove anos, sempre contando com carinho e respeito dos alunos, 
colegas professores e funcionários. 

Em 2004, após concurso, assume cargo na rede pública municipal, na EMEF Don 
Verimundo Toth, voltando a sua verdadeira vocação, dar aulas, em 2009 deixa o cargo de vice-
diretora , passando a ministrar aulas na Escola Estadual Miguel Arraes. 

Lecionou durante 25 anos na comunidade de Paraisópolis, tendo ministrado aulas para 
2 gerações. 

Marisa Motta, ao longo de sua carreira docente conquistou inúmeros amigos entre pais, 
alunos, professores e funcionários, até que em 25/10/2015 veio a falecer. 

Face a todo o exposto, em especial pelo trabalho desenvolvido junto à comunidade 
local, solicito aos meus nobres pares a aprovação da presente propositura, visando denominar 
o CEU Paraisópolis, CEU Profa. Marisa Motta. 

MARISA MOTTA 

Professora por vocação 

Em 27 de Julho de 1956 nascia na cidade de São Paulo, filha de um mineiro de 
Guaxupé com uma paulistana, o pai José vindo do interior de minas, saído da roça, com 
poucos anos de estudo aprendeu a profissão de funileiro e veio tentar a vida em São Paulo, a 
mãe Luísa, filha de imigrantes italianos, dona de casa, Marisa nascida com a vocação de 
ensinar, nos primeiros anos da infância já em suas brincadeiras, brincava de escolinha com 
suas bonecas e amiguinhas. 

Antes mesmo de entrar nas series iniciais já tinha noções de aritmética e português, 
como não poderia deixar de ser, nos primeiros anos de escola, torna-se uma aluna exemplar, 
que recebia prêmios constantemente pelo bom desempenho e comportamento exemplar. 

Nesta fase inicial acentua-se muito a vocação para o magistério, ensinando as colegas 
de classe que tinham dificuldade de aprendizagem, bem como com a irmã mais nova, passa 
pelo então curso primário sem nenhuma dificuldade, segue seus estudos no ginásio 
brilhantemente e sempre aumentando sua vocação pela profissão de professora. Ao entrar no 
colegial decide definitivamente que vai seguir a profissão, já se preparando para fazer o 
magistério, nesse período ministra aulas particulares gratuitamente aos vizinhos que não 
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conseguiam acompanhar os estudos no primário e ginásio, Conclui o magistério no inicio da 
década de 1970. 

Casa-se em 1976, entre 1978 e 1982 nascem seus três filhos, no período inicial de 
ensino dos filhos torna-se professora particular e mentora intelectual dos meninos. Em 1994 
decide assumir de vez a vocação e através de uma amiga assume uma vaga de professora na 
Escola Estadual Homero Dias Fortes, especializa-se na USP em educação de alunos especiais 
e ministra aulas nessa turma até 1999 quando se transfere para a Escola Ethelvina de Goes 
Marcucci permanecendo no cargo de vice-diretora por nove anos, sempre se dedicando com 
muito carinho e respeito aos alunos, professores e funcionários. 

Em 2004, após concurso, assume cargo na rede pública municipal na EMEF Don 
Verimundo Toth, voltando para sua verdadeira vocação, dar aulas, em 2009 deixa o cargo de 
vice-diretora e passa a ministrar aulas na Escola Estadual Miguel Arraes. Durante os 25 anos 
de magistério na comunidade de Paraisópolis, ministrou aulas para 2 gerações , tendo entre 
seus alunos de hoje , filhos de ex-alunos dos primórdios de sua profissão. 

Marisa ao longo de sua carreira conquistou muitos amigos entre pais , alunos, 
professores e funcionários, até que em 25/10/2015 Deus a convocou para dar aulas para os 
anjos no céu. Ficou para nós e todos aqueles que tiveram o privilegio de privar de sua 
convivência essa imensa saudade. 
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