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Gerais, em 7 de outubro de 1950. Veio para a Cidade de São Paulo juntamente com seu 
companheiro e com a primeira filha recém-nascida em 1969, na busca por melhores condições 
de vida. Estabeleceu-se na zona sul de nossa Cidade, no bairro do Campo Limpo e, em 1978, 
na Capela do Socorro. Empregou-se nas indústrias metalúrgica, alimentícia e química, 
oportunidade em que conheceu o movimento sindical e os movimentos sociais. 

Tem quatro filhos: Eliana, Alba Valéria, Josué e Jesié e seis netos: Fábio, Caroline, 
Leonardo, Lucas, Julia e Maiara (falecida). 

Sua trajetória pode ser melhor compreendida ao analisarmos os fatos marcantes da 
história do nosso país. A liderança sindical de Maria surge em pleno período ditatorial. Integrou 
a Diretoria do Sindicato dos Químicos em 1982, onde dedicou-se à construção da Defesa da 
indústria química nacional. 

A luta sindical e política, a construção dos movimentos sociais levou Maria Rocha para 
a fundação do Partido dos Trabalhadores, onde ocupou diversos cargos de direção na esfera 
municipal e zonal. Foi Presidenta do Partido em nossa Cidade, no ano de 2012 e hoje preside 
o Diretório Zonal da Capela do Socorro. 

É uma das lideranças mais atuantes na nossa Cidade. Sempre presente na luta das 
mulheres, é considerada uma guerreira que colocou sua vida a serviço. 

Seu compromisso de vida com nosso país revela que já é uma cidadã paulistana. O 
presente título, justa e merecida homenagem, confirmará esta cidadania. 

Em face do exposto, solicito a este parlamento, a aprovação da presente propositura, 
dada a sua relevância e interesse público. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/10/2018, p. 129-130 
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