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JUSTIFICATIVA - PL 0081/2017 
A presente propositura tem por objetivo denominar o prolongamento da Avenida Chucri 

Zaidan, no trecho que vai até Rua Laguna, de Avenida Dona Marisa Letícia, situada na 
Chácara Santo Antônio, Subprefeitura de Santo Amaro. 

Marisa Letícia Lula da Silva nasceu em São Bernardo do Campo - SP a 07 de abril de 
1950. Filha de Antônio João Casa (filho de Giovanni Casa e Carolina Gambirasio) e Regina 
Rocco (filha de Mariano Rocco e Giovanna Boff), Marisa nasceu numa família de imigrantes 
italianos de origem agrícola. Morou com os dez irmãos no sítio da família Casa até os cinco 
anos de idade. 

Em 1955, Marisa e sua família mudam-se para o centro de São Bernardo do Campo, 
região do Grande ABC, em São Paulo. Aos treze anos de idade, Marisa começou a trabalhar 
na fábrica de chocolates Dulcora, como embaladora de bombons. Permaneceu nesta até os 
dezenove anos de idade, quando se casou com o taxista Marcos Cláudio e deu à luz seu 
primeiro filho, Marcos. Seis meses após o casamento, ainda grávida, Marisa perdeu o marido, 
assassinado a tiros. 

Mais tarde, em 1973, trabalhou como inspetora de alunos em um colégio estadual. 
Neste mesmo ano, já viúva, conheceu Luis Inácio Lula da Silva no Sindicato dos Metalúrgicos 
do ABC. Os dois casaram-se sete meses depois. O relacionamento de mais de trinta anos 
gerou três filhos: Fábio, Sandro e Luís Cláudio. Marisa teve ainda uma enteada, Lurian, filha de 
Lula e sua ex-namorada Miriam Cordeiro. 

Em 1980, quando Lula e diversos sindicalistas estavam presos devido às greves, 
liderou a Passeata das Mulheres, em protesto pela liberdade dos sindicalistas. Foi a primeira-
dama do Brasil entre 1º de janeiro de 2003 a 31 de dezembro de 2010, período em que Lula 
exerceu o cargo de presidente da República. Veio a falecer a 03 de fevereiro de 2017, devido a 
complicações decorrentes de um AVC. 

Peço atenção dos Nobres Pares para a aprovação deste projeto. 
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