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JUSTIFICATIVA - PL 0310/2018 
Maria Gonçalves Martins, nascida em Penápolis no dia 04/03/1916; filha de Antonio 

Gonçalves e Umbelina Gonçalves; casou-se aos 16 anos em 1932 com Benedicto Martins de 
Oliveira, viúvo; pai de 3 (três) filho; profissão ajudante de Serraria e por trabalhar em serviços 
pesado, sofreu um acidente de trabalho ficando com problema na coluna cervical com 
impossibilidade de trabalhar e nessa altura Maria já estava com 2 (dois) filhos contraído desse 
matrimônio e então resolveu vir para São Paulo tratar da doença de seu marido visto que em 
sua cidade não havia a menor possibilidade de cura. 

Foi morar precisamente no Bairro da Lapa em 1940 tendo que procurar em entreposto 
tipo CEASA para pegar alimento descartado para alimentar a família. 

Quando seu marido melhorou, começaram a trabalhar em qualquer tipo de serviço tipo: 
costurar roupa; tomar conta de fazenda; entregar jornal; concertar maquina de costura, etc. 
Nesta luta por sobrevivência mudaram várias vezes como por ex: R Caquito - Penha em 1942; 
em 1946 mudaram para o bairro dos Pimentas para cuidar de outra chácara de verdura onde 
nasceu mais uma filha contando com 7 filhos e nessa época seu marido vendia verdura no 
bairro de São Miguel Paulista e entregava jornal no mesmo supra citado e finalmente mudaram 
para o Itaim Paulista em 1947 onde seu marido comprou uma casa localizada na Estrada Dom 
João Nery nº 1000 atual 876 bairro da Vila Simone onde foi convidada a trabalhar como 
corretora de imóveis do mesmo bairro onde morou até sua morte em Agosto de 1989. 

Sua trajetória foi de muita luta mas nada a abatia. 

Maria Gonçalves trouxe do interior de São Paulo todos os seus parentes; ajudou-os até 
que eles pudessem sobreviver por conta própria; ajudou vários vizinhos a comprar seus lotes 
de terrenos inclusive guardando a diária deles (pessoas que trabalhavam com reciclagem) até 
chegar ao valor da mensalidade e efetuá-lo. Em 1951 Maria abriu o primeiro bazar no Itaim 
Paulista na R Tibúrcio de Souza próximo a Praça Silva Telles onde além de vender aviamentos 
também costurava para as pessoas no local. 

Maria Gonçalves também ajudou alguns vizinhos doando cestas básicas das quais 
viemos a saber através dos mesmos após a sua morte, pois ela fazia o bem sem olhar a quem. 

Maria teve 7 filhos de seu casamento, um sobrinho e mais 3 enteados. Um total de 11 
filhos que sempre tratou com altivez, sobriedade, respeito e serenidade. 

Por todo seu trabalho e empenho em seu bairro, torna-se justa essa homenagem. 

Falecida em 15/08/1989 de acordo com certidão de óbito anexa. 

Espero contar com o apoio dos Nobres Pares para a aprovação do presente projeto de 
Lei. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/06/2018, p. 96 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

