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Justificativa

A "de cujus" Lídia Nicácio de Oliveira, nascida no dia 26 de novembro de mil

novecentos e quarenta e um, na cidade de Boqueirão dos Cochos - Estado da Paraíba,

filha de João Antonio da Costa e Maria Nicacio de Oliveira, solteira e não deixa filhos.

Por ser uma criança que necessitava de atenção especiais, pois era portadora de

esteogênese imperfeita (também conhecida como doença dos ossos de vidro), sempre

ficou muito vulnerável. Em 1957 sua mãe decide vir para São Paulo, na tentativa de

encontrar um tratamento médico, e melhores condições de vida. •

Assim que foram abrigadas na casa de um amigo, encaminhou-se para o Hospital

das Clínicas, onde foi acompanhada por diversos especialistas, que sempre buscaram

formas de amenizar as dores e as seqüelas da osteogênese. Os médicos afirmavam que

havia poucas expectativas, mas sua coragem, garra e principalmente a fé a fizeram

superar todas as necessidades que lhe proporcionou viver 67 anos, todos dependendo

de uma cadeira de rodas, o que contraria por ser tratar da osteogênese.

No inicio da década de 80, período no qual surgiram as Pastorais que atuavam em

várias frentes das comunidades eclesiais de base, Lídia marcou presença participando

com o grupo de mulheres e jovens de importantes movimentos sociais, a saber: luta pelo

fim do lixão no bairro, luta contra as enchentes e principalmente pela construção de um

Posto de Saúde na Vila Jacuí.

E foi com muita perseverança que finalmente na gestão de Luiza Erundina na

prefeitura de São Paulo foi entregue à população, a Unidade Básica de Saúde — UBS

Vila Jacuí, localizada na Rua Édipo Feliciano.

Enfim, por onde passou foi exemplo de coragem e de esperança, sempre

portadora de uma palavra amiga, de um trecho bíblico, de um salmo que fortalecesse a

quem a procurava.

Por tal motivo, esta singela homenagem é o mínimo que se pode fazer para esse

grande ser humano que muito fez . para a cidade de São Paulo, que certamente contribui

ricamente para a melhoria da Vila Jacui.

Destarte, requeiro dessa E. Casa Legislativa, contando com os Nobres

Vereadores, para a aprovação do presente Projeto de Lei, diante o caráter relevante

vislumbrado.
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Eu, Maria Lúcia Nicácio de Sales, nascida e criada em São Miguel Paulista, venho

através deste, solicitar que seja feita uma singela homenagem a uma cidadã que teve como

princípios para sua vida, o respeito ao próximo e a luta incondicional pelos direitos das

pessoas.
sToceco

Lídia Nicácio de Oliveira, nasceu em 26 de novembro de 1941 na cidade de Boqueirão

dos Cochos, sertão da Paraíba. Ficou órfã de pai antes mesmo de completar dois anos de

idade, passando a viver sob os cuidados de sua mãe Maria Nicácio de Oliveira que já tinha

outras duas filhas para criar.

Mas havia algo que a diferenciava de suas irmãs: Lídia era uma criança com

necessidades especiais. Era portadora de osteogênese imperfeita, também conhecida como

doença dos ossos de vidro, que lhe fragilizou e marcou seu corpo durante toda a vida.

Devido à falta de recursos em sua terra natal, essa doença lhe obrigava a viver

permanentemente em uma rede e quando dali saía era preciso ficar nos braços de alguém

para ser transportada de um lugar para outro.

Na tentativa de encontrar um tratamento médico, e melhores condições de vida, sua

mãe decide vender os poucos pertences que possuía e parte para São Paulo com suas filhas.

Após difícil e penosa viagem desembarcam em São Paulo em 1957 onde foram

abrigadas inicialmente por amigos, até que conseguiram alugar um imóvel.

Em busca de um tratamento médico dirigiram-se até o Hospital das Clínicas em São

Paulo, local onde foi acompanhada por diversos especialistas, que sempre buscaram formas de

lhe amenizar as dores e as seqüelas dessa doença.

Apesar dos médicos terem afirmado que apontava eram poucas as expectativas para

ela, a determinação, a coragem, a garra e principalmente a Fé foram suas armas numa jornada

que lhe proporcionou viver 67 anos de idade, todos eles dependendo de uma cadeira de rodas,

o que contraria o que se sabe a respeito da osteogênese.

Mas as limitações físicas, as dores, as noites sem dormir, internações, medicações com

fortes efeitos colaterais não a impediram de ser uma guerreira, uma sonhadora, uma pessoa

apaixonada pela vida.

Sua vida foi inteiramente dedicada à religiosidade tendo sido muito atuante em

diversas atividades na comunidade de Santa Luzia na Vila Jacuí, atual Paróquia de Santa Luzia.

Nesse mesmo local, nos anos de 1980, período no qual despontaram as Pastorais que

atuavam em várias frentes das comunidades eclesiais de base, Lídia marcou presença

participando com o grupo de mulheres e jovens de importantes movimentos sociais. Dentre

eles destacam-se a luta pelo fim do lixão no bairro, a luta contra as enchentes e

principalmente, foi uma peça fundamental na conquista de um posto de saúde na Vila Jacuí,

local onde os moradores sofreram muito com os recorrentes casos de febre tifóide provocados

pelas precárias condições de higiene na localidade.
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Foi com muita luta, organização e persistência que na gestão de Luiza Erundina na

Prefeitura de São Paulo que foi entregue à população, a UBS de Vila Jacuí, localizada à Rua

Édipo Feliciano.

Mas não bastava apenas a construção do posto, era necessário garantir que o governo

fornecesse as condições adequadas para seu funcionamento e para um atendimento de

qualidade para a população.

Sendo assim, as mulheres da Pastoral da saúde de Vila Jacuí e adjacências criam o

Conselho de Saúde, do qual Lídia era membro atuante, garantindo-se assim que o povo

também tivesse a quem recorrer quando se sentisse desrespeitado em seus direitos.

Participou também do Conselho Municipal de Pessoas com deficiência, tendo sido uma

grande questionadora da urgência para serem atendidas as necessidades básicas dessas

pessoas que já sofrem com. aS limitações de seu Corpo e que por esse motivo ficam impedidas

de exercerem o direito de ir e vir livremente sem depender de outras pessoas.

Enfim, por onde passou foi exemplo de vida, de coragem, de ânimo, de esperança e
sempre portadora de uma palavra, de um trecho bíblico, de um salmo que fortalecesse a

quem a procurava.

E para essa mulher tão importante, presença tão forte e significativa entre seus
familiares e amigos, que não tinha recursos financeiros, não tinha casa própria, ma chegou até
mesmo a realizar o sonho de morar sozinha, mulher que nunca freqüentou uma escola (mas

que escrevia e lia com desenvoltura), que. fazia trabalhos manuais como pintura, bordado,

crochê, costura entre outros sem ninguém lhe ter ensinado, grande autodidata, militante em

movimentos sociais e político, que indico para receber com justiça, a homenagem de ter seu

nome como identificação de uma praça localizada nas imediações do Posto de Saúde e da

Paróquia de Santa Luzia, cenário onde ela viveu e atuou durante a maior parte de sua vida,

retribuindo —lhe de alguma forma todos os bens que lutou para que seu povo pudesse a seu

1111	 lado viver um pouco melhor.

São Paulo, 05 de fevereiro de 2009.

Maria Lúcia Nicácio de Sales (sobrinha da indicada)

Telefones para contato: 9558-0776 e 2956-3449
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Loteamento e. Arruamento nq 1805 denominado "Vila Jacuy" aprovado pelo
Alvará nQ 2615, sdrie 20, em 16/10/68, .Processo nR 203.902/65 (et. 119
90-025.325-82*71).	 .

,.Loíeamento aceito técnicamente nos termos da artigo 765 do Ato
663/34, em 01/11/85. Processo .aQ05-009.054!-85 • 55 em anadamento.

ProprietIrlosi Luis Sal ea Gomes e Jose Barros de Abreu.
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