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JUSTIFICATIVA - PL 0323/2019 
A senhora Adelina Gomes da Costa Leal, conhecida como Dona Adelina, portuguesa, 

chegou ao Brasil há mais de 60 anos com seu marido, se estabeleceram na cidade de São 
Paulo e tiveram 9 filhos, 6 mulheres e 3 homens, deixou boas lições de trabalho e luta em favor 
da comunidade. Seguiu os passos dos pais, com o trabalho vicentino, atuando no trabalho 
assistencial, e nas atividades religiosas da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. 

Dona Adelina faleceu, após ter contraído uma doença rara, esclerose lateral amiotrófica 
(ELA), com 84 anos. 

Dona Adelina merece ser lembrada por sua história, pois além de toda a dedicação e 
carinho que teve com a família, dos filhos aos bisnetos, com o marido, genros e noras, dedicou 
parte significativa de sua vida para lutar por justiça e liberdade. 

No final dos anos 60 e início dos anos 70, no período mais duro da ditadura Militar, 
Dona Adelina ajudou a construir na zona norte de São Paulo, as comissões de moradores que 
envolveram mais de 50 bairros, organizando e estimulando a participação popular. 

Mais tarde, Dona Adelina participou do movimento do custo de vida, uma grande 
movimentação das donas de casa e povo da periferia contra a carestia de vida, movimento que 
tomou dimensões nacionais e reuniu um milhão e trezentas mil assinaturas entregues em 
Brasília no Palácio do Planalto. 

Dona Adelina sempre foi uma líder ativa, saiu pessoalmente às ruas colhendo 
assinaturas e fazendo reuniões com o povo, participou das campanhas populares pela 
redemocratização, e em 1976 e 1978 teve papel decisivo nas eleições para os parlamentos. 

Dona Adelina foi membro do conselho de saúde da região, onde desempenhou papel 
fundamental na construção do Pronto Socorro João Paulo, e de diversas outras ações ligadas 
a área da saúde em toda região. 

Foi voluntária durante mais de 20 anos no Hospital Penteado, exercendo diversas 
atividades em apoio aos pacientes. 

Em 1990 Dona Adelina se tornou coordenadora da Associação dos Trabalhadores Sem 
Terra de São Paulo, realizando reuniões com o Movimento de Moradia da Comunidade da 
Cruz das Almas, ajudando milhares de pessoas a conquistarem a casa própria. 

Em respeito e reconhecimento história de luta de Dona Adelina durante toda sua vida 
em favor das pessoas que mais precisam, é que peço o apoio dos nobres pares a esta 
proposta de denominação. 
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