
 
 

 
 
PROJETO DE LEI 455/2016  

Denomina CIEJA - Duvanier Paiva; Ferreira, o Centro Integrado de 
Educação de Jovens e Adultos, CIEJA Parelheiros, localizado na Praça 
do Trabalhador, s/n - Distrito de Parelheiros, São Paulo, SP. 

 
Art. 1º Fica denominado CIEJA Duvanier Paiva Ferreira, o Centro Integrado de 

Educação de Jovens e Adultos CIEJA Parelheiros localizado na Praça do 

Trabalhador, s/n, CEP 04858-455 Jardim Maria Fernandes, Distrito de 

Parelheiros, Subprefeitura de Parelheiros, São Paulo, SP. Art. 2º As despesas 

decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias 

próprias, suplementadas se necessário. Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de 

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

JUSTIFICATIVA  

O presente projeto de lei objetiva denominar CIEJA Duvanier Paiva Ferreira, o 

Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos - CIEJA Parelheiros localizado 

na Praça do Trabalhador, s/n, CEP 04858-455 - Jardim Maria Fernandes, Distrito 

de Parelheiros, Subprefeitura de Parelheiros, São Paulo, SP. A propositura 

encontra amparo na Lei 14.454/2007 que consolida a legislação municipal de 

denominação de vias e logradouros públicos e próprios municipais. Duvanier 

Paiva Ferreira nasceu em São Paulo, Capital, em 6 de fevereiro de 1955. Faleceu 

em 19 de janeiro de 1912. A trajetória do nosso homenageado iniciou-se na área 

de educação, nas funções de monitor e professor na rede pública de ensino, onde 

trabalhou por dezesseis anos. Foi um dos responsáveis pela transferência do 

programa de educação de Jovens e Adultos da Secretaria da Família e Bem estar 

social para a Secretaria de Educação do Município de São Paulo. Aprovado no 

concurso público na área da Saúde do Município, passou a se dedicar ao 

movimento sindical. Foi um dos fundadores do Sindicato de: funcionários públicos 

municipais, o atual Sindisep. Mas teve função preponderante no SindSaúde, o 

sindicato especifico dos trabalhadores da Saúde. Atuou na CUT, tendo sido 

diretor do SindSaúde/SP (CUT-SP) e assessor da secretaria geral da CUT 

Nacional. Foi vice-presidente do SindSaúde/SP na gestão de 1990 a 1994. 

Assumiu a Presidência da entidade no período de 1994 a 1998. Antes de falecer, 

ocupava o cargo de Secretario de Recursos Humanos do Ministério do 



Planejamento do governo brasileiro que, sem dúvida, perdeu um de seus 

melhores quadros. Sua trajetória foi marcada como de um interlocutor 

comprometido com a melhoria e valorização do serviço público. No âmbito das 

mesas era uma pessoa de grande sensibilidade política com disposição e a 

habilidade para o diálogo. No discurso de abertura do 2º Fórum de Gestão da 

Diversidade na Administração Pública, Duvanier Paiva Ferreira sustentava: "Os 

seres humanos são todos diferentes, a pior postura e atitude do ser humano é 

não reconhecer isso. Então é preciso respeitar o diferente". Nosso homenageado 

colocou sua vida a serviço de nosso povo e nossa Cidade e a presente 

denominação é justa e merecida. Em face do exposto, solicito a colaboração dos 

membros desta edilidade para aprovação da presente propositura, uma vez que 

revestida de alto interesse público. 

 


