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JUSTIFICATIVA - PL 0186/2016 
O Projeto de Lei tem como objetivo nomear como "Praça Genezia Maria dos Santos" o 

logradouro público sem denominação, localizada na Rua Reverendo Izac Silvério, em frente 
aos números 335, 365 e 369, no Jardim Belém, para tanto, apresenta abaixo as credenciais do 
de cujus. 

Genezia Maria dos Santos, filha de trabalhadores rurais, nasceu no dia 26 de Agosto 
de 1908 na Cidade de Frei Paulo - Aracajú/SE. No ano de 1947 deixou sua cidade natal com 
destino à São Paulo, juntamente com seu filho de 5 (cinco) anos a fim de juntar-se ao seu 
esposo que, em busca de trabalho, veio para São Paulo a fim de conquistar uma vida melhor, 
residindo então no bairro de São Miguel Paulista. 

Engravidou de sua segunda filha tão logo chegou à São Paulo, sendo que no terceiro 
mês de gestação seu esposo - funcionário da Companhia Municipal de Transporte Coletivo 
(CMTC) - veio a óbito, ficando ela a partir desse momento obrigada a cuidar de seus filhos 
sozinha, numa cidade pouco ou quase nada conhecida. 

No ano de 1949 mudou-se para o bairro de Ermelino Matarazzo, mais especificamente 
para a Rua Reverendo Izac Silvério, 377 (número atual) no ano de 1964, sendo uma das 
primeiras moradoras dessa rua e, pela necessidade de sustentar seus filhos, aprendeu a 
costurar para dessa forma atender aos poucos moradores dos arredores e sustentar sua 
família. 

Embora tenha passado por muitas dificuldades, principalmente numa época em que 
para uma mulher criar seus filhos sozinha ela se sacrificava muito mais do que nos dias atuais, 
dona Genezia jamais desistiu de lutar. Foi uma pessoa guerreira, cheia de fibra, boa, honesta, 
trabalhadora e nos ensinou muito com sua garra, determinação, dedicação, mansidão e fé em 
Deus. 

Faleceu aos 92 (noventa e dois) anos de idade, no dia 15 de julho de 2001, após 
cumprir seu legado com todo esforço e dedicação, permanecendo hoje a sua descendência: 
uma filha, três netos, nove bisnetos e três tataranetos, visto que seu primogênito faleceu em 
1985, aos 42 (quarenta e dois) anos, e não constituiu família. 

Por fim, a Sr. Gislaine dos Santos Papa Silva, em homenagem a sua avó que passou 
por muitas dificuldades e ainda assim foi guerreira, cheia de fibra e batalhadora, busca honrar a 
vida da Sr. Genezia Maria dos Santos nomeando a praça com seu nome. 
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