
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0624/2017 
A presente propositura tem como escopo a alteração do nome EMEI Parque Figueira 

Grande I, localizada na Rua Ângelo Francisco, nº 111 - Jardim Figueira Grande, para EMEI 
André Luiz Januário a pedido da comunidade para manter viva a memória do sr. André Luiz 
Januário que dedicou 33 anos de sua vida de forma primorosa à educação e à comunidade. 

Nasceu em 11/11/1961, filho do sr. Ambrósio Januário e da sra. Maria da Conceição 
Januário, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, no Bairro do Paraíso, tendo como 
irmãos mais velhos Maria do Carmo Januário, Maria Aparecida Januário, Ambrósio Januário 
Júnior, falecido em 2007, José Alberto Januário e, por último, João Batista Januário, falecido 
aos quatro anos de idade. 

Filho de pai zelador de edifício e de mãe costureira, André Luiz Januário, menino vivaz, 
sempre incentivado pelos pais sobre a relevância dos estudos como meio para se exercer uma 
profissão digna, começou sua vida estudantil no Grupo Escolar Maestro Fabiano Lozano, no 
Bairro da Vila Mariana. Fez o Curso Colegial na Escola Estadual Rui Bloem, no Bairro de 
Mirandópolis, na região da Zona Sul do município de São Paulo. 

Com o falecimento de seu genitor no ano de 1980, André Luiz Januário então com 19 
anos de idade, iniciou o Ensino Superior no curso de Administração ministrado pela Escola 
Superior de Administração e Negócios (ESAN) e, simultaneamente, trabalhava para custear 
seus estudos. 

Em 03/06/1981 ingressou nos quadros da Prefeitura do Município de São Paulo para 
exercer o cargo em Comissão Auxiliar de Secretaria na EMPG Oliveira Viana da DREM 05, 
sendo um funcionário modelo e exemplo de dedicação à escola e à comunidade do entorno. 
Em 15/03/1983 foi nomeado para exercer o cargo de Secretário de Escola na Escola já 
mencionada, o que fez até sua morte em 2014. 

Assim, com a propositura do presente Projeto de Lei almeja-se manter viva a memória 
de uma pessoa que dedicou sua vida ao trabalho árduo na EMEF em questão incentivando a 
educação e que com seu caráter influenciou de maneira positiva muitos jovens que lá 
estudaram, bem como exerceu papel significativo na comunidade do entorno daquela escola e 
da EMEI Parque Figueira Grande I. 
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