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JUSTIFICATIVA 
 
 

Visa o presente Projeto de Lei, denominar Praça Rosalina Fidelis Bergamaschi, o espaço 
livre sem denominação, delimitado pela Avenida Paes de Barros e Rua Ituverava, localizado 
no Distrito da Mooca. 
 
Rosalina Fidelis Bergamaschi, nasceu em 09 de março de 1944, filha de Raul Fidelis do 
Rego e Elvira Zanetti do Rego, passando toda sua infância e juventude no bairro da Mooca. 
 
Sempre dedicada aos estudos, iniciou o curso primário, com 6 anos de idade, no Colégio 
Santa Catarina e aos seus 16 anos concluiu o curso básico e técnico de contabilidade na 
Escola Técnica de Contabilidade Brasilux. 
 
Com 14 anos de idade começou a trabalhar como auxiliar de escritório e sempre teve orgulho 
em dizer que tinha sua carteira de trabalho de menor. 
 
Três anos mais tarde foi contratada na Light - Serviços de Eletricidade S/A, onde pôde 
exercer sua formação trabalhando no Departamento Contábil. 
 
Ali conheceu e depois de algum tempo de flertes, iniciou o namoro com o seu futuro marido 
Sidney Bergamaschi. Entre namoro e noivado passaram-se 10 anos, tempo de espera para 
que o Sidney concluísse seus estudos até formar-se engenheiro eletricista. 
 
O casamento ocorreu e desta união nasceram 3 filhas: Priscila, Simone e Valéria. 
 
O destaque na vida de Rosalina era o seu comportamento de mulher empreendedora e sua 
maneira impetuosa de enfrentar desafios. 
 
Foi sua a sugestão para que junto com o marido construíssem a Escola de Natação 
Acquaviva, localizada no Tatuapé. Em 1981 começou a funcionar a escola e naquela época 
era uma novidade no bairro, pois contava com uma piscina coberta e aquecida e com 
instrutores. 
 
Esse pioneirismo trouxe como conseqüências muitos trabalhos, pois houve a necessidade 
imediata de aprender a lidar com o público, instrutores e com os equipamentos da academia 
como filtros, bombas, aquecedores, etc. 
 
O orgulho de Rosalina foi o de sempre proporcionar aos alunos o melhor serviço. Na 
Acquaviva formaram-se nadadores, alguns federados, que sentem orgulho em dizer que foi lá 
que aprenderam as primeiras lições da técnica da natação. 
 
Devido a outros envolvimentos da empresa, como fornecedores, bancos, escritório de 
contabilidade, sindicatos patronais e de empregados, a figura de Rosalina era conhecida por  



uma grande parte da população do Tatuapé, desde crianças freqüentadoras da escola até 
empresários e gerentes e funcionários de Bancos. 
 
Muito considerada pelos moradores da região, sempre foi figuras das mais proeminentes do 
bairro do Tatuapé e Zona Leste pelos incansáveis trabalhos que realizou em prol de sua 
comunidade. 
 
Como cursilhista, trabalhou junto às comunidades católicas da região, desenvolvendo 
campanhas sociais e filantrópicas, sempre orientando os irmãos menos favorecidos sobre a 
importância e as conseqüências da prática da fé cristã. 
 
Em 11 de março de 2003 faleceu, deixando no coração de cada um daqueles que com ela 
conviveu, a doce lembrança de uma mulher admirável e exemplo a ser seguido. 
 
Conto com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente Projeto de Lei. 


