
História do Patrono 
Ceeja Prof. José Libânio Filho 



Histórico desde a instalação da Escola de 1º grau da Vila Santa 
Helena até a inauguração do Ceeja Prof. José Libânio Filho 

1977 – Nome provisório: Escola de 
1º Grau da Vila Santa Helena. 
1978 – A escola recebe o nome de 
E.E.P.G. Prof. José Libânio Filho.  

1997 –  A E.E.P.G. Prof. José Libânio Filho 
foi desativada em 1996 e deu lugar ao 
Centro Estadual de Educação Supletiva 
de Presidente Prudente. 



Em outubro de 2013, por meio da Lei nº 15.154/2013, o CEEJA passou a se 
chamar, com todos os méritos, “Professor José Libânio Filho”. 



BIOGRAFIA 

      José Libânio Filho nasceu em 03 de dezembro de 
1907, em Campos Gerais (MG), ele se mudou ainda 
jovem para Presidente Prudente, recém colonizada. 

      Em meados da década de 20, trabalhou como 
lavrador e, posteriormente, na montagem de olarias 
no serviço de oleiro. Na década de 40, tornou-se 
funcionário público municipal, atuando na 
conservação de estradas e ruas da cidade. Nessa 
época, iniciou seus estudos de contabilidade na 
Escola Técnica de Comércio Dr. Joaquim Murtinho, 
devido à sua aplicação, foi convidado a lecionar na 
instituição após concluir a graduação. Mais tarde, 
veio a ser sócio fundador do novo prédio construído 
pela escola, chegando a ser Diretor Geral. 

      Nesse mesmo período, lecionou também no Curso 
Técnico de Contabilidade no antigo Colégio São 
Paulo. 

      Por  sua trajetória de  intocável  sucesso  em solo    
prudentino, recebeu o título de “Cidadão 
Benemérito”  em  28 de  outubro de 1971.  

      Na prefeitura de Presidente Prudente, galgou vários 
cargos, chegando a Diretor da divisão de Tributos, 
cargo em que se aposentou. 

       Faleceu em 08 de abril de 1977. 
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FONTES DE PESQUISA E AUTORIA 

 Arquivos do CEEJA Prof. José Libânio Filho. 

 Lei nº 15.154, de 07/10/2013 

 http://www.al.sp.gov.br/norma/?id=171210 

 http://www.crmariocovas.sp.gov.br/dhe.php?t=002 

 http://www.crmariocovas.sp.gov.br/dhe.php?t=012 

 http://www.crmariocovas.sp.gov.br/dhe.php?t=014 

 

 

 Autoria: Equipe Gestora do CEEJA Prof. José Libânio Filho. 

 

 Todas as informações contidas neste documento são de exclusiva 
responsabilidade de: Maria Aparecida Marinho Gomes. 
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