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JUSTIFICATIVA - PL 0435/2017 
Este Projeto de Lei propõe a alteração da denominação de trecho da atual Avenida das 

Nações Unidas, de modo a homenagear pessoa ilustre, que figurou como a mais atuante das 
primeiras-damas da história da República. 

Considerando o transcurso de mais de 9 (nove) anos de seu passamento, é 
surpreendente que a louvável memória de Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso ainda não tenha 
sido laureada com umas das mais prestigiosas homenagens que podem ser concedidas por 
esta Casa Legislativa. Agraciada em vida com diversos títulos internacionais (tal como a Grã-
Cruz da Ordem do Infante D. Henrique de Portugal), cabe agora atribuir o justo gáudio, em 
nome dos cidadãos paulistanos, a esta mulher, mãe, esposa, professora e militante pela 
democracia e movimentos sociais. 

Araraquarense de nascimento, mudou-se para esta Capital do Estado de São Paulo 
ainda na juventude, para cursar Filosofia na Universidade de São Paulo, ainda década de 
1950. Em 1951, Dra. Ruth conheceu seu futuro marido, Fernando Henrique Cardoso, e 
casaram-se em 1953. Teve três filhos - Paulo Henrique, Luciana e Beatriz. 

Detentora do título Doutora em antropologia pela Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP), Ruth Vilaça Correia Leite 
Cardoso foi professora nas mais prestigiosas instituições de ensino do mundo (USP, Faculdade 
Latino-americana de Ciências Sociais -Flacso/Unesco -, a Universidade do Chile, a Maison des 
Sciences de L�Homme, Universidade de Berkeley, Universidade de Colúmbia). Participou do 
Centro para Estudos Latino-Americanos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e do 
Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap São Paulo). 

Com uma linha de atuação acadêmica progressista, voltada para pesquisas sobre 
compreensão dos movimentos populares contemporâneos, também dedicou a agora 
homenageada muito dos seus anos de vida para projetos sociais de grande impacto. Dentre 
eles destaca-se o Programa Comunidade Solidária, de combate à exclusão social e à pobreza, 
a partir de uma perspectiva emancipatória, precursor do Bolsa Família. Já no final de sua vida 
pública, Ruth Vilaça Correia Leite Cardoso ainda destinou forças à criação da organização não-
governamental Comunitas, na qual atuou até sua morte. 

Diante de todo o exposto, pedimos aos nobres pares apoio para aprovação deste 
projeto de lei. 
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