
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0439/2020 
Esta propositura tem o objetivo de homenagear Thalita Beneduzi Bianchin. 

Nascida em 04/07/1988, ingressou na educação infantil logo cedo, aos 17 anos de 
idade já era professora auxiliar na própria escola onde ainda estudava e com apenas 22 anos 
se tornou professora efetiva. 

Sempre cativou a todos, alunos, pais e colegas de trabalho com seu sorriso encantador 
e seus abraços sempre apertados. 

Thalita sempre teve uma atenção especial a pessoas com dificuldades, por isso se 
dedicou a aulas de reforço onde conseguia ajudar as crianças que mais precisavam. 

Em seus últimos anos iniciou um projeto de aulas de ensino de teatro para crianças, 
projeto até hoje aplicado por seus amigos e escola EMEI Olival Costa. 

Em dezembro de 2016 Thalita conseguiu levar seus alunos para uma apresentação de 
teatro bem conceituada, onde as crianças puderam aprender sobre as técnicas do teatro e se 
divertirem ao mesmo tempo. 

Dois meses depois, em fevereiro de 2017, Thalita contraiu a febre amarela e faleceu no 
dia 16/02/2017, deixando um grande legado para todos que a conheceram: viver com 
intensidade todos os momentos de nossas vidas e dedicar todo carinho e amor as pessoas ao 
seu redor. 

Conforme, ainda, a Ata do Conselho Gestor do CEU Sapopemba de 30 de outubro de 
2019 (anexa), a denominação aqui proposta já foi aprovada pelos membros do conselho do 
CEU. 

Dessa forma, justifica-se a importância desta denominação. 

Expostas assim as razões de minha iniciativa, submeto o assunto a essa Casa de Leis 
e solicito o apoio dos Nobres Vereadores para a sua aprovação. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/07/2020, p. 72 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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