
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

No Diário Oficial da Cidade de São Paulo de 28 de agosto de 2015, à página 89, 4ª 
coluna, leia-se como segue e não como constou: 

 
JUSTIFICATIVA. - PL 0440/2015 

Maria Augusta da Silva, nascida em 10/11/1931, natural da região rural de Patos de 
Mina, Estado de Minas Gerais, filha de Francisco Belchior e Umbelina Francisca de Jesus, foi 
moradora e ativista social no bairro do Jardim Aracati, na zona sul da cidade de São Paulo. 
Veio para São Paulo ainda muito jovem, morou algum tempo na zona leste da capital paulista e 
depois se mudou para o Jardim Aracati. 

Seu endereço sempre foi o mesmo - por mais de 40 (quarenta) anos - na Rua 
Agostinho Ferreira Escudeiro, nº 48, Jardim Aracati e sempre participou das lutas e 
reinvindicações por melhorias e benfeitorias no bairro. 

Dentre essas lutas, algumas se destacam, como a demanda por rede Elétrica, 
Telefonia, Agua e Esgoto tratados e linha de ônibus, o que até então não havia em seu bairro e 
comunidade. 

Fundou a associação de bairro Amigos do Jardim Aracati, que possui sede própria na 
Rua Inácio Couto, nº 93, Jardim Aracati, que desde o início da década de 1980 funciona, tendo 
a Sra. Maria Augusta a frente liderando as atividades pra angariar recursos para a associação. 
A UBS de Cidade Ipava e Jardim Aracati também foram pra lá levados por força da 
Associação, da qual Sra. Maria Augusta foi presidente vitalícia. Outras conquistas, não menos 
importante do que as citadas anteriormente, foi a construção de uma Base da Polícia Militar, 
que é a 2ª Companhia do 37º Batalhão da PM. A associação conseguiu uma doação do terreno 
do São Paulo Futebol Clube, e apesar de ainda não terminada, a Base já se encontra em 
funcionamento e há alojamento para oficiais e soldados, refeitório e propiciará mais segurança 
não só ao Jardim Aracati, como à região num todo. 

Maria Augusta da Silva faleceu dia 27 de fevereiro de 2012, aos 80 (oitenta anos) anos 
no Hospital M'Boi Mirim, era viúva do Sr. Oscar José da Silva. 

Em razão de suas lutas da dedicação de sua vida à comunidade, tal homenagem se 
mostra válida e necessária a Sra. Maria Augusta da Silva. 
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