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JUSTIFICATIVA - PL 0492/2020 
DORA FERNANDES FORTES nasceu em São Paulo em 03/03/1933, filha de 

imigrantes espanhóis que se estabeleceram na Mooca e ali criaram seus filhos trabalhando a 
vida toda nas indústrias de tecelagem. 

Dona Dora como era conhecida diferentemente de seus pais trabalhou por décadas na 
Prefeitura de São Paulo até sua aposentadoria no final doa anos 90. 

Utilizando de todo O conhecimento adquirido pelo trato público por anos trabalhados 
para a Secretaria Municipal de Educação passou a desenvolver com mais afinco seu espirito 
coletivo de ajuda ao próximo. 

Dora foi uma das primeiras moradoras da recém-criada COHAB I - Padre Jose de 
Anchieta no inciso dos anos 80. Sempre foi preocupada com o desenvolvimento da 
Comunidade e quando viu seu desenvolvimento logo tratou de se mudar com sua família para 
outro conjunto habitacional, agora o CDHU Jardim São Carlos, na região da Vila Jacuí 
pertencente a São Miguel Paulista. 

Como no inicio da COHAB Dona Dora sentiu a necessidade de integrar com seus 
vizinhos na busca de melhorias para o recém-criado bairro, composta de pessoas humildes e 
baixa instrução que precisavam se organizar para lutar pela a instalação de equipamentos 
públicos naquela área. 

Atualmente muito dos desejos daqueles antigos moradores, que como Dora, já não 
estão entre nós, agora colhe os frutos daquelas lutas plantadas no passado. 

Destacamos que hoje é realidade a EMEI, o Centro de Educação Unificado, a UBS, o 
Clube da Comunidade - CDC entre outros. 

Contudo um dos pleitos mais defendidos por Dona Dora há mais de 30 anos 
infelizmente aguarda a ação do Poder Público, mas agora poderá ser aproveitado como 
sonhado. Trata-se de uma área livre pública as margens de um dos afluentes do córrego 
Limoeiro, vizinha à antiga unidade habitacional de Dora, que como imaginado por esta, poderá 
agora, se transformar em uma praça dedicada como área de lazer e convivência da 
comunidade. 

Assim, nada mais justo em homenagea-la dando ao espaço seu nome." 
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