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Denomina CEMEI Luiz Moura, o Centro Municipal de
Educação Infantil localizado na Rua Indochina, n2
125 - Subprefeitura Capela do Socorro, São Paulo,

SP.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:

§
R3

Art. Io Fica denominado CEMEI Luiz Moura, o Centro Municipal de Educação Infantil
localizado na Rua Indochina, n2 125 - CEP 04829-220 - Jardim das Imbuias,

Subprefeitura Capela do Socorro, São Paulo, SP.
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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.

Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2019.
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SAO PAULO

Gabinete do Vereador Arselino Tatto
JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei objetiva denominar CEMEI Luiz Moura Paiva Ferreira,
o Centro Municipal de Educação Infantil Jardim das Imbuias, localizado na Rua
Indochina, n5125 - CEP 04829-220 - Jardim das Imbuias, Subprefeitura Capela do
Socorro, 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.

Luiz Moura nasceu em Martinópolis - SP, em 5 de janeiro de 1947. Faleceu em

11 de outubro de 2015.

A trajetória do nosso homenageado iniciou-se na área de saúde, nas funções de
entregador de medicamentos, técnico em Farmácia, e após muito empenho,

farmacêutico. Estabeleceu-se profissionalmente no Jardim das Imbuias, onde tornouse proprietário de uma farmácia que atendia toda a comunidade. Era conhecido como

Dr. Luiz pela forma como exercia sua função, com dedicação e atenção a todos que o
procuravam. Era uma referência para a juventude, uma vez que através de seu

exemplo de vida, atestava a importância da educação na formação da cidadania.

Sua trajetória foi marcada como de um interlocutor comprometido com a

qualidade de vida de todos os que o procuravam e valorização da educação em suas
vidas.
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Gabinete do Vereador Arselino Tatto
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.

SRM/srm
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Luiz Moura nasceu em Martinópolis - SP em 05 de Janeiro de 1947,

descendente de uma família humilde do interior. Cresceu e estudou na mesma

cidade, mas não foi lá que obteve a oportunidade de desenvolvimento
profissional. Então ainda novo, quis conquistar o melhor na cidade grande.
Dessa forma abandonou a cidade em que nasceu e foi buscar o que seria

favorável em seu ponto de vista.
O objetivo maior era buscar grandes conquistas para sua família. Viajou para
São Paulo - Capital, morou de favor até conseguir se estabilizar financeiramente.

Isso não demorou a acontecer visto que Luiz tinha força pra vencer. Pessoa

determinada em aprender, conheceu um proprietário de farmácia na época e ali
conseguiu o seu primeiro emprego, foi esse o seu primeiro e único, fez por onde

aprender mesmo que era somente um entregador de medicamentos, mas seu
interesse era maior e não parou por ai, logo já era auxiliar de balcão e conseguiu
desempenhar bem a sua função e continuar aprendendo e buscando conquistar
o melhor.

O tempo foi passando e seus pais se mudaram para Lobato no interior do norte
do Paraná, e virou rotina suas viagens de ida e vinda. Embora pacata, a cidade

esta marcou sua vida, pois seria lá o grande encontro com Beatriz Marques, com
quem formaria uma linda e respeitada família. Mesmo apaixonado não desistiu
de buscar o melhor, em São Paulo a vida seguia na correria do dia-a-dia.

Já conquistando o seu público, se tornou Técnico em Farmácia até que chegou
o dia de ter em mãos o tão esperado diploma de Farmacêutico. Beatriz

trabalhava em um hospital e tinha uma vida igualmente de muito esforço.
Então os dois decidiram dividir as responsabilidades juntos e em 25 de Maio de
1968 se casaram e passaram a viver juntos na capital. Anos depois compraram

sua primeira e tão sonhada farmácia com muita dedicação e trabalho mútuo.

Adotaram um casal, Fabiana Marques Moura e Fabricio Marques Moura, sempre

buscavam o melhor para sua família, Luiz era um pai carinhoso e preocupado.

Ele sempre se destacou por seu jeito simples de ser e era muito querido entre
os seus clientes.

Passando por contratempos venderam o próprio negócio, mas o que
predominava era a vontade de fazer parte da área da saúde, cuidando e
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ajudando o próximo. Luiz conheceu o Jardim das Imbuias onde mais uma vez
conquistou seu próprio negócio, o casal então comprou a Drogaria Bordino, a
qual rapidamente foi transformada em Drogaria Imbuias a qual no longo período
de suas vidas tiveram êxito.

Sempre digno de muito respeito, no Jardim das Imbuias encontrou o seu lugar,

conquistou o sucesso profissional, e seguiu ajudando o próximo, e tudo o que
fazia era com amor, pelo simples fato de ver aquele que aquele que lhe
procurasse não sairia de sua farmácia sem solução. Lá ficou conhecido como

“Seu Luiz da farmácia” e ainda o chamavam carinhosamente de “Dr. Luiz”, por
estar sempre à disposição para de alguma forma acabar os problemas de saúde

dos mais necessitados. Foi realmente uma carreira brilhante, disposta de

admiração unânime, tanto profissionalmente, quanto em sua vida pessoal. E
como amigo sempre escutava todos, sempre se entregava a todos, e sempre

será admirado e lembrado.
Luiz Moura nos deixou em 11 de Outubro de 2015, quando repentinamente

sofreu um Infarto Agudo do Miocárdio em sua residência em São Paulo - SP.
Restou somente a saudades e as alegres lembranças de sua esposa Beatriz
Marques Moura, sua filha Fabiana, seu filho Fabricio, sua nora Vanessa e suas

netas Gabriela; Rafaella e Isabella , toda a família e também de todos os

moradores do Jardim das Imbuias.
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