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A presente propositura tem por finalidade homenagear o Sr. Izaias Luzia da Silva, 
nascido em Manhumirim, Minas Gerais, em 1º de fevereiro de 1947. Falecido aos 57 anos, 
sempre morador de Guaianases, de seu nascimento até seu falecimento. 

 O sr. Izaias sempre dizia “Não sou filho de Guaianases, mas Guaianases não tinha 
completado 100 anos e eu já era morador daqui”. 

 Foi cantor, compositor, intérprete, multi-instrumentista. Passou, em sua vida, por 
diversas privações e dificuldades, sendo exemplo de tenacidade, humildade, dedicação e 
talento, além de referência para todos na comunidade, desde a juventude até os mais velhos. 
Era figura extremamente querida por todos em sua região. Fundador da AMPAESP - 
Associação dos Músicos e Percussionistas Amadores do Estado de São Paulo, com a 
finalidade de apoio ao artista amador e ajuda-los numa possível projeção no cenário artístico. 

 Quanto à sua legalidade, a presente propositura encontra respaldo no artigo 13, inciso 
I, e artigo 37, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, abaixo transcritos: 

 “Art. 13 - Cabe à Câmara, com sanção do Prefeito, não exigida esta para o 
especificado no artigo 14, dispor sobre as matérias de competência do Município, 
especialmente: 

 (Alterado pela Emenda 05/91) 

 I - Legislar sobre assuntos de interesse local; 

 Art. 37 - A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão permanente da 
Câmara Municipal, ao Prefeito e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Lei 
Orgânica.” 

 Pelos motivos expostos peço o apoio e aprovação desta justa homenagem. 

 Quem foi Izaias Luzia da Silva 

 1947-2004 

 Cantor, compositor, interprete, multi-instrumentista, nascido em Manhumirim- MG, veio 
para São Paulo com 14 anos tentar a vida, passou por diversas privações e dificuldades, um 
exemplo de resiliência, humildade, talento e luta, uma inspiração para todos que o conheceram 
e os que ouvem falar dele, fundou a AMPAESP (Associação dos Músicos e Percussionistas 
Amadores no estado de São Paulo), em 21/04/1998 para dar apoio ao artista amador e ajuda-
los a sair do anonimato, além de prepara-los com oficinas de canto, violão, guitarra, contra 
baixo, entre outras aulas relacionadas a cultura, associação que hoje carrega o seu nome 
como razão social, homem sábio e entre as várias frases que ele dizia, uma delas é “A gente 
não morre quando perde o fôlego de vida e sim quando desistimos de realizar nossos sonhos”. 
Hoje seus filhos inspirados pelas lições que ele deixou continuam com esse trabalho de 
transformação através da educação e da cultura, crescemos com essa convicção que podemos 
fazer a diferença. 

 Mesmo antes da fundação da associação, a família Luzia já abria a sua casa para a 
comunidade no ano de 1990 foi improvisado um pequeno estúdio na garagem, com oficinas de 
dança e teatro seus idealizadores Cleuza Luzia da Silva, Izaias Luzia da Silva e Claudia Luzia 
iniciaram a história de luta por mais Cultura e Inclusão Social no Bairro de Guaianases. 
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 A Iniciativa Cultural organizava além das Oficinas de Dança (Street Dance, Axé e 
Ballet) e Teatro, também festas comemorativas do dia das crianças. 

 Infelizmente não temos todos os registros deste período, muito foi perdido com os 
anos, como fotos e alguns arquivos de vídeo, porém algumas dessas ações ainda 
permanecem vivas em fitas VHS. E hoje a organização funciona neste mesmo espaço, que foi 
adaptado para esta finalidade de acordo com as condições financeiras, a comunidade também 
contribuiu para estas mudanças, chegamos a ter 2.000 associados frequentando nossos 
cursos de terça a domingo. 

 FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS RELIZADAS ANUALMENTE DE 1991 A 1997 

 Com apresentações dos alunos das oficinas desenvolvidas pela iniciativa cultural e 
distribuição de doces e brinquedos arrecadados.” 
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