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JUSTIFICATIVA - PL 0286/2016 
A história de luta de Aparecida Silva Pestana se confunde com a história e o 

crescimento do bairro Jardim Santo André, assim como a evolução desta região e de São 
Mateus, lugar que escolheu para morar e criar os sete filhos há mais de 50 anos. 

Saindo de Monte Azul Paulista, região de Ribeirão Preto, para o ABC em busca de 
melhores condições de vida, Cida, como era conhecida, se juntou aos milhares de migrantes 
de várias partes do Brasil que seguiam em direção a região que ficaria conhecida como o 
eldorado dos que buscavam melhores oportunidades de vida e onde estavam se instalando as 
primeiras montadoras do país como Volkswagen, Ford, Mercedes, entre outras. 

O ABC paulista, berço de tantas lutas que ajudaria a redemocratizar o país, ainda era 
uma região a ser desbravada e sem muitas fronteiras. Sua periferia se estendia até a periferia 
de São Paulo, onde ainda não havia demarcações definidas, tanto que o Jardim Santo André 
(cujo nome lembra a cidade de Santo André) tinha uma forte ligação com a principal cidade do 
ABC Paulista. E foi nesse ambiente, que DONA Cida foi uma das primeiras pessoas a comprar 
um lote no novo bairro que nascia, com apenas sete casas da antiga companhia habitacional 
do município de São Paulo. 

Nos anos vindouros, dona Cida iria ver o crescimento dos filhos e do bairro que 
ajudaria a construir. Todas as conquistas da região foram acompanhadas passo a passo pela 
família de dona Cida e de seu Pestana, os mais antigos moradores do bairro. Desde a luta por 
asfalto, água e luz, até mesmo pelo ônibus que antes fazia o ponto final no distante bairro do 
Carrãozinho. 

Há pouco mais de um ano, dona Cida faleceu aos 80 anos. Em seu velório, centenas 
de pessoas entre filhos, netos, sobrinhos, vizinhos e uma legião de pessoas que ajudaram e 
acompanharam a trajetória de vida desta senhora que durante 49 anos fez história no bairro do 
Jardim Santo André. 

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação desta propositura. 
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