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JUSTIFICATIVA - PL 0425/2016 
O presente projeto de lei tem por escopo denominar Rua Luzena dos Santos, o 

logradouro público inominado delimitado na altura do numeral 6331 da Avenida Deputado 
Cantidio Sampaio, bairro Vila Nova Parada, Subprefeitura de Pirituba (does. 01/03 - 
biografia/certidão de óbito/croquis). 

LUZENA DOS SANTOS, filha de Alcides José dos Santos e de Maria da Luz dos 
Santos, nasceu aos 08/01/1940, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. Faleceu em 
30 de janeiro de 2008, contando com 68 anos de idade, vítima de metástase pulmonar. 

No decorrer de sua trajetória de vida, cumpre destacar que veio morar em São Paulo 
em 1960 e firmou residência na Rua Particular, nº. 35, no bairro de Pirituba, onde viveu com 
seus 03 (três) filhos de prenome Silvana, Aparecida e Luiz Carlos. 

LUZENA DOS SANTOS trabalhou na Capital na função de empregada doméstica e 
cozinheira em várias mansões. Padrão de mulher brasileira, batalhadora e guerreira que, 
desde cedo, venceu grandes dificuldades para conquistar o bem-estar de sua família. 

Outrossim, vale dizer que a presente iniciativa é meritória, pois a homenagem retrata a 
trajetória do exemplo da honestidade, dedicação e luta. 

Diante do exposto e por ser medida justa a aprovação desta propositura, conto com o 
apoio dos nobres pares. 

“BIOGRAFIA  

LUZENA DOS SANTOS, filha de Alcides José dos Santos e de Maria da Luz dos 
Santos, nasceu aos 08/01/1940, na Cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná. Faleceu em 
30 de janeiro de 2008, contando com 68 anos de idade, vítima de metástase pulmonar.  

No decorrer de sua trajetória de vida, cumpre destacar que veio morar em São Paulo 
em 1960 e firmou residência na Rua Particular, nº. 35, no bairro de Pirituba, onde viveu com 
seus 03 (três) filhos de prenome Silvana, Aparecida e Luiz Carlos.  

LUZENA DOS SANTOS trabalhou na Capital na função de empregada doméstica e 
cozinheira em várias mansões. Padrão de mulher brasileira, batalhadora e guerreira que, 
desde cedo, venceu grandes dificuldades para conquistar o bem-estar de sua família.”  
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