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JUSTIFICATIVA - PL 0405/2018 
Maria das Graças Zanirate Almeida nasceu na cidade de Porciuncula, Rio de Janeiro, 

no dia 01 de setembro de 1953. Muito nova, passou a viver na zona leste da cidade de São 
Paulo com alguns parentes em virtude da situação socioeconômica de seus pais. 

Na adolescência, já praticava ações em prol dos moradores de seu bairro, Vila Matilde, 
sempre disposta a resolver os diversos problemas que afetavam as pessoas de sua 
comunidade. Tais gestos prenunciavam sua principal característica: a generosidade. 

No ano de 1983, mudou-se para o bairro de São Miguel Paulista, onde também 
contribuiu para a melhoria da vida das pessoas ao seu redor. Casou-se no ano de 1989, após 
encontrar o amor de sua vida, Thomaz da Silva Almeida, professor atuante nos movimentos 
populares, e passou a viver no distrito de Itaquera, mais especificamente na Vila Carmosina. 
Lá, continuou sua incansável luta pelos mais necessitados. Em 1990, nasce sua única filha, 
Nathália Zanirate Almeira, trazendo muitas alegrias e complementando a beleza de sua jornada 
na vida. 

Uma mulher religiosa, Maria esquecia-se, muitas vezes, de seus próprios problemas, 
pois, sendo extremamente altruísta, estava sempre disposta a resolver as dificuldades alheias 
em detrimentos das suas. Acreditava, portanto, que essa era sua maior missão e propósito 
designado por Deus: cuidar das pessoas de seu bairro. 

Do início ao fim de sua vida, agiu da mesma maneira, ajudando e colaborando com os 
outros moradores de Itaquera. Infelizmente, Maria das Graças terminou seu ciclo da vida no dia 
04 de agosto de 2017, vítima de problemas cardiorrespiratórios. As pessoas do bairro de 
Itaquera perderam essa mulher que, durante cerca de quatro décadas, lutou pela qualidade de 
vida de todos. 

Entretanto, sua trajetória, além de servir de exemplo aos futuros munícipes, poderá ser 
relembrada por todos se mantivermos viva sua história através de uma singela homenagem. 
Para tanto, seria importante que a rua em que ela viveu, e conviveu com tantas pessoas, 
pudesse trazer seu nome. Um nome carregado de tantas memórias de luta e dedicação a 
todos da Vila Carmosina, endereço certo da história dessa grande mulher e de tantas outras 
que virão: Rua Maria das Graças Zanirate Almeida. 
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