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O presente Projeto de Lei tem por objetivo alterar a denominação do "CEU EMEF 

Caminho do Mar", localizada na Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 5241, Bairro Vila 
do Encontro para "EMEF PROFESSOR JOSÉ REZENDE". 

JOSÉ REZENDE RIBEIRO nasceu em Além Paraíba, no dia 3 de junho de 1943, vindo 
a falecer em 26 de agosto de 2014. 

Em 1956 foi para o Seminário dos Dominicanos Italianos Santa Catarina de Sena em 
Santa Cruz do Rio Pardo, onde fez o curso preparatório, ginásio e o clássico. 

Em 1965 veio para São Paulo para estudar Filosofia, no Seminário dos Dominicanos, 
em Perdizes. Cursou na USP Ciências Sociais, conseguindo cursar os dois primeiros anos do 
curso, que com a expedição do AI-5 de 1968, que puniu arbitrariamente aqueles considerados 
inimigos do regime, acabou por interromper , por consequência, o processo dos movimentos 
estudantis, tendo os professores que sair da universidade levando Rezende à interrupção do 
curso. 

Após concluir o Curso de Filosofia, fez Teologia, iniciando no instituto de Filosofia e 
Teologia e concluindo o curso na Faculdade Nossa Senhora da Assunção, no Ipiranga, na FAI. 

Por volta de 1970 iniciou o processo do Centro de Pastoral Vergueiro (CV) criado em 
parceria com os Frades Queiroz e Giorgio Callegari. 

De 1976 a 1985 já como Padre atuou na Igreja Nossa Senhora Aparecida do Jardim 
Miriam, na Avenida Cupece. 

De 1986 a 1987 foi chamado para ajudar na fundação do Centro Popular de Defesa 
dos Direitos Humanos Frei Tito de Alencar Lima, na defesa dos direitos humanos. 

Em 1994 iniciou como professor na rede estadual de educação, como professor de 
Filosofia (1994 a 2004). 

De 2000 a 2007 iniciou na rede municipal do educação como Professor de Filosofia. 

De 1990 a 2014 participou no movimento de alfabetização de jovens e adultos no 
Centro Frei Tito e no Município de São Paulo. 

Ainda como padre fez parte da Comissão Arquidiocesana de Direitos Humanos, 
atuando junto com Santo Dias, Dom Paulo Evaristo Arns e Luz Eduardo Grenhalgh, na luta em 
defesa dos direitos, sobretudo do povo marginalizado da periferia. 

Participou do movimento de saúde envolvendo e chamando pessoas para as 
mobilizações e melhorias para a região. 

Durante muitos anos foi um grande estudioso e lutador pela medicina alternativa. 

Em síntese, sempre atuou na região participando de movimentos sociais e atuando 
como professor durante muitos anos, tendo deixado muitos amigos e admiradores por onde 
passou, sendo muito querido de todos que o conheceram, razão pela qual seria muito 
gratificante que a EMEF, em questão, tivesse o nome de uma pessoa tão amada na 
comunidade e que prestou inúmeros serviços relevantes para região. 

Em face de todo o exposto e do notório reconhecimento ao Prof. José Rezende, solicito 
aos meus nobres pares a aprovação da propositura. 
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