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PARECER N° 924/2008 DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES  SOBRE 
O PROJETO DE LEI Nº  0016/2008. 
De autoria do Nobre Vereador Donato, a presente propositura pretende Denominar 
CEU Cantos do Amanhecer – Maria José Teixeira, o Centro Educacional Unficado, 
localizado entre a rua Prudência do Amaral e a Avenida Cantos do Amanhecer no 
Jardim Mitsutami. 
Maria José Teixeira, alagoana de São José da Laje, chegou a São Paulo na década de 
setenta quando se engajou na Pastoral Operária. No início da década de oitenta casou-
se e teve três filhas, participou das lutas por creches, moradia, saúde e educação, 
sempre batalhando por melhorias para o Bairro do Jardim Mitsutani,  onde passou 
maior parte de sua vida. Atuou em 1998 na Secretaria de Abastecimento, nos anos 
dois mil coordenou a implantação do Orçamento Participativo da Subprefeitura de 
M´Boi Mirim e atuou como membro do coletivo de mulheres do Campos Limpo. 
Incentivada pelas filhas e pela promessa feita ao pai de retornar aos estudos, formou-
se Pedagoga pela PUC-SP em 2006. Em 2007 foi acometida por uma doença cardíaca 
que lhe tirou a vida. 
A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer de 
legalidade, por entender que embora os órgãos técnicos da Prefeitura professem 
entendimento de que a biografia da homenageada não tenha sido exemplar no sentido 
de estimular os educandos ao estudo, o fato é que o histórico de superação de 
adversidades e a tenacidade de vontade da homenageada são testemunhos de sua 
profunda  valorização da educação formal e cívica, objetivos que perseguiu por toda 
sua vida. (fls. 31). 
A Comissão de Educação, Cultura e Esportes, no âmbito de sua competência, entende 
que a propositura é meritória e deve prosperar, pois embora não atenda ao disposto 
no art. 8° da Lei 14.454 de 27 de junho de 2007, particularmente ao disposto no inciso 
II, art. 8º da mesma lei quanto a ser personalidade, entendemos que se trata de 
pessoa com biografia exemplar em razão de seu envolvimento com as lutas sociais, 
estimulando os educandos para o estudo.  
Em face do exposto, favorável é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, em 20/08/08. 
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