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O presente projeto de lei tem por escopo denominar Praça Rebeca Maria Gois da 
Silva, o espaço livre público inominado do município, delimitado pela confluência 
com a Avenida Felipe Ivaldi e Rua Cornélio Dopper, no Parque Novo Grajaú (doc. 01 
- biografia/certidão de óbito/croqui).  
Rebeca Maria Gois da Silva, filha de Samuel Francisco da Silva e de Alda Rodrigues 
Gois, é natural da Capital de São Paulo. Vítima de acidente vascular hemorrágico 
Cerebral, hipertensão arterial e insuficiência renal crônica,faleceu aos 23 de 
fevereiro de 2011, contando com apenas 13 anos de idade.  
Nascida no Hospital São Paulo em 03 de julho de 1997, foi diagnosticada portadora 
da patologia hidrocefalia + mielominigocele e bexiga neurogênica. Com o passar 
dos tempos, a menina Rebeca, recebeu notícia que um de seus rins não estava 
funcionando normalmente, tornando-se crônica. Tudo isso acarretou preocupações 
na família, bem como, um cuidado mais específico por parte da equipe médica, mas 
para menina Rebeca, não mudou sua cotidianidade. Tudo funcionava como um elo 
entre o “ser e o querer” para entender o mundo dos que viviam com saúde e o 
mundo dos que necessitavam de um acompanhamento médio diuturnamente.  
Rebeca vivia seu dia a dia, enfrentando a doença e o mundo infantil, típico de sua 
idade, às vezes dando força aos familiares, amigos ou mesmo aos que lhe 
rodeavam na certeza de que “a graça de Deus é infinita, e a ciência utilizada pelo 
homem também possuí inúmeros pontos positivos” daí a necessidade de se 
imbricarem para encontrar alternativas para sanar o sistema de saúde da menina 
Rebeca que necessitava da ajuda de Deus e do conhecimento científico dos homens 
de boa vontade.  
O tempo passou, todavia, a expectativa de vida de rebeca, mesmo com 
acompanhamento médico era regressiva. Enfrentou inúmeras sessões de 
hemodiálise, entre diversos outros problemas, todavia suportou todos os infortúnios 
com esperança em Deus e alegria.  
Em 18 de dezembro de 2010, floresceu a esperança, o transplante de rim seria 
feito. O trabalho foi realizado, ocorreu tudo bem, mas no dia 21 de janeiro de 2011, 
Rebeca passou mal e foi internada novamente.  
A família recebe a notícia que Rebeca perdeu um rim. Até aí tudo bem, seria um 
retomo para a hemodiálise, ou seja, esperar mais 6 meses para um novo 
transplante, contudo na remoção do rim, seu estado de saúde agravou e Rebeca 
retomou para a UTI. No dia 23 de fevereiro de 2011 ocorreu a transcendência, 
Rebeca não resistiu, teve derrame cerebral.  
Foi-se a menina Rebeca. Ficou sua história e seu exemplo de coragem e a certeza 
de que “ninguém morre enquanto permanece vivo na memória de alguém”.  
Diante do exposto e, por ser medida justa a aprovação desta propositura pelo 
Douto Plenário da Edilidade Paulistana, conto com o apoio dos nobres pares.  
 


