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JUSTIFICATIVA - PL 0713/2019 
Mário Martins Pereira, filho de Martins Pereira dos Santos e de Zeferina Bernardina dos 

Santos, nasceu em 8 de dezembro de 1916, em Coraçá, município de Juazeiro, Estado da 
Bahia. Foi casado com a Benedita de Oliveira Martins com quem teve 7 (sete) filhos, Emelson, 
Elias, Edson (+), Neide, Nirvana, Norma e Eduardo. Faleceu em 17 de março de 1988 

Mário chegou ao bairro de Itaim Paulista quando ali havia somente 1.500 habitantes; 
hoje já conta com mais de 500 mil moradores. Foi ali que deu sua contribuição pessoalmente 
para o desenvolvimento do bairro, exercendo o trabalho de encanador, eletricista, pedreiro e 
experiente profissional em abertura de poços (época em que não havia água encanada) nos 
anos 40, 50 e 60, tendo participado diretamente da construção da Igreja Católica São João 
Batista, até hoje existente em Itaim Paulista, bem como, do primeiro prédio da Congregação 
Cristã do Brasil no bairro. 

Era pessoa muito bem humorada, otimista, com visão progressista e gostava de fazer 
amigos. 

Não obstante a correria do trabalho, o senhor Mário encontrava tempo para ajudar o 
próximo, além disso, realizava serviços gratuitos de todos os tipos nas escolas, tais como de 
eletricidade, encanamentos, problemas de telhados, fechaduras, necessidade de pintura, 
pequenas reformas nas unidades, etc. 

Mário foi um dos fundadores da SOCIEDADE AMIGOS DE ITAIM PAULISTA, onde foi 
diretor por vários anos. Tendo conquistado, para a entidade, um amplo terreno para a 
construção da sede do órgão que prestou e até hoje presta, um excelente trabalho esportivo e 
sociocultural ao distrito. 

Foi, juntamente com um grupo de amigos, até hoje lembrados pelos antigos 
moradores, responsável pela conquista para o bairro, do primeiro Centro de Saúde; da rede de 
água e esgoto; iluminação residencial e pública; regularização de dezenas de loteamentos no 
bairro; pela difícil elevação de Itaim a Distrito no ano de 1980; pelo 1º Cartório de Registro Civil 
em Itaim Paulista; pelo 1º banco, entre inúmeras outras conquistas igualmente importantes." 
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