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JUSTIFICATIVA - PL 0628/2019 

Visa o presente Projeto de Lei denominar Praça Maria Aparecida Cardoso, o 
logradouro inominado localizado no Distrito Rio Pequeno e Subprefeitura Butantã. 

A Senhora Márcia Aparecida nasceu no Paraná, em 21 de março de 1925, no Paraná. 
Filha de Severino Finco e Maria Andreata. Casou-se na Cidade de Arapongas, com o Sr. 
Diógenes Alves Cardoso. Teve nove filhos: Lilian Cristina, Terezinha, Wanderley, Paulo 
Roberto, Dulcinéia, Lucia, Waine, Jorge Luiz e Rosa Maria. 

Em 1973, junto com a família, estabeleceram-se no bairro do Butantã, na Rua Frei 
Inácio da Conceição, num lar harmonioso onde reinava muita união. Viveu um lindo e 
verdadeiro amor, envolvido no respeito e admiração de seus filhos. 

Em matéria publicada em jornal de bairro a Sra. Maria Aparecida dá uma breve visão 
das condições da região à época: "quando me mudei para cá, tudo era mato, acho que havia 
em tomo de cinco casas na rua. 

Não havia asfalto, o problema era a distância para chegar ao local de serviço, o que 
por outro lado, representava uma ótima oportunidade para aqueles que estabeleceram seus 
negócios aqui". 

Dona Cida, como era afetivamente chamada, ficou conhecida por suas atividades em 
prol da inclusão social e urbana, realizadas com dinamismo, responsabilidade, seriedade, 
mediante trabalho elogiável, culminado de significativas conquistas, rodeada de amigos que 
estimavam a sua admirável aptidão de agregar e reunir pessoas. 

Religiosa, de muita fé; durante décadas, participou de vários eventos beneficentes, 
dentre eles jantares, quermesses, grupos comunitários de voluntários para angariar donativos 
que eram entregues às pessoas carentes moradoras e domiciliadas na região. 

Moradora abnegada dessa região que ora a homenageia, concentrou suas ações 
sociais e beneméritas na busca do progresso do bairro e nas melhores condições de vida para 
os residentes no bairro. 

Foi uma reconhecida cidadã na região; contudo, munida de pujante espírito cívico, não 
se limitou aos seus interesses particulares, foi além: engajou-se nos problemas comunitários. 

Sendo assim, os parentes e amigos gostariam de homenagear essa pessoa tão 
estimada, que veio a falecer no dia 14 de novembro de 2.017, deixando boas lembranças, 
grandes exemplos de amizade e companheirismo repletos de saudade. 

Por todo o exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares para aprovação deste Projeto 
de Lei. 
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