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Nossa iniciativa prende-se a nomear o logradouro público inominado, com o nome 
de PRAÇA MARIA DE LOURDES ALVES”, localizado no Jardim Peri, zona Norte da 
Capital, homenageando uma brasileira nascida em 28 de Setembro de 1927 na 
cidade de Campinas, no estado de São Paulo, que foi uma das primeiras moradoras 
do Bairro do Jardim Peri, na Capital, chegando no ano de 1952 e morando por 55 
anos, e aqui construiu seus sonhos juntamente com sua modesta família, tendo 
investido grande parte de sua vida, em atividades sociais para as camadas menos 
favorecidas da periferia.  
Líder Comunitária reconhecida na região, do Jardim Peri, uma mulher, batalhadora 
por excelência, jamais arrancando suas raízes desta região a qual abraçou como 
seu lar e seus semelhantes como irmãos, pelos quais sempre lutou com 
determinação e garra, buscando trazer recursos dos organismos governamentais, 
visando assim, melhorar a sua qualidade de vida de seus circunstantes. Lembrando 
que a sub-sede da Igreja Assembléia de Deus, Ministério de Santo Amaro, nasceu 
no ano de 1959 em sua residência, estando hoje com seu Templo á Av. Peri 
Ronchetti, 892, neste mesmo Bairro, e que a partir dali se espalhou 19 
congregações, por toda zona norte da Cidade de São Paulo.  
Mãe e esposa extremamente carinhosa e exemplar, deixou um grande legado a 
tantos quantos tiveram o privilégio de conhecê-la.  
Faleceu com 80 anos, no dia 10 de Agosto de 2007, conforme atesta comprovante 
de óbito, em anexo.  
Era casada com o senhor José Alves, e tiveram 9 filhos, 31 netos e 12 bisnetos, 
frutos de uma união de mais de 60 anos,tendo como base o amor, companheirismo 
e respeito aos seus iguais.  
Assim sendo, acreditando no mérito da nossa proposta, esperamos que esta 
iniciativa receba o apoio dos dignos pares.  
 


