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LEI 
 

Nº 2552/2018 

 

Altera a denominação da E.M. da 
Topolândia, localizada no Bairro 
Topolândia, Município de São Sebastião.   

 

O PREFEITO MUNICIPAL, de São Sebastião, no uso de suas atribuições legais faz 

saber que a Câmara Municipal aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - Fica alterada a denominação da E.M. Topolândia para E.M PATRÍCIA VIVIANI 

SANTANA, localizada na Av. Prof. Dr. José Machado Rosa, s/nº, no bairro Topolândia, Município de 

São Sebastião/SP. 

Art. 2º - Fica fazendo parte integrante desta Lei, a biografia da homenageada. 

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação 

 

São Sebastião, 17 de maio de 2018. 

 

 

 

 

 

Felipe Augusto 
Prefeito
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BIOGRAFIA DA HOMENAGEADA 
 

 
 
 

Prof.ª PATRÍCIA VIVIANI SANTANA, nascida em 15 de setembro de 1965, no bairro de 

Santana, Município de São Paulo/SP, filha de Mirian de Barros Pinto e Enzio Viviani. 

Com a idade de 19 anos veio morar com sua mãe, em São Sebastião, no bairro do Pontal 

da Cruz. Anos depois se mudaram para São Francisco da Praia. 

Adulta, foi estudar História na Univap, formando-se anos posteriores. Nesse período, 

trabalhou em escola da cidade como: “escola Positivus, ETAPA – Porto Grande, E.E. Profª Nair 

Ferreira Neves e outras”. 

Nesse período conhece os amigos Dante Célio e Sônia de Moraes, Miriam, Devair, 

Chuiquinho, Roseane, Alice além de Ribamar, sua paixão caiçara. 

Alguns anos depois, casou-se com Ribamar Leite Santana e teve os filhos Matheus e 

André. Então voltou a morar no bairro do Pontal da Cruz, na Rua Maria Francisca onde fixou 

residência. 

Com o curso de História já concluído, foi convidado por Luizinho faria, Prefeito à época, 

para criar o Centro Histórico de São Sebastião, do qual falava com muito orgulho e competência sobre 

o trabalho realizado. Foi quando conheceu seu amigo Wagner, arqueólogo, que deu total apoio ao seu 

projeto e juntos criaram um acervo com peças que eram encontradas no Sítio Arqueológico, do morro 

da Figueira, no bairro de São Francisco 

Sua dedicação foi além, pois ministrava aulas de História e dava aulas no cursinho da 

Escola Mestre. 

Em meados de 90, retornou à E.E Profª Nair Ferreira Neves, como professora, depois 

como vice e ali chegou até Diretora, Sua dedicação à escola era algo brilhante, pois brigava pelos 

alunos, amava o que fazia e dava muitas orientações como mãe e também como profissional da 

educação. 

Seu domínio educacional era louvável, pois tinha um grande conhecimento pedagógico e 

discutia sempre com muita segurança as legislações que então regiam as escolas. 

No ano de 2002, efetivou-se no Município de São Sebastião, indo trabalhar na E.M 

Henrique Botelho, continuou em sua vocação educacional, ao lecionar História para os alunos. 

Em 2011, Profª Patrícia, a Paty, passou a ser professora na E.M da Topolândia, 

dedicando-se também ao ensino das crianças dos bairros da Topolândia, Itatinga, Olaria, e Mirante.  
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Tornou-se vice-diretora em medos de 2011, pela sua competência e amor naquilo que fazia, sempre 

valorizando a aprendizagem. 

Durante o ano de 2015, foi diagnosticada com câncer em metástase, afastando de suas 

funções e deixando uma grande lacuna no trabalho pedagógico da E.M Topolândia. 

Faleceu no dia 26 de dezembro de 2016 na cidade de São Paulo, onde fazia o tratamento 

da doença. 

 

 

 

 


