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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 018, DE 2018 

 

Dispõe sobre denominação de próprio municipal – 

“Maria dos Santos Araújo”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  O prédio público onde está instalado o Programa Estratégia Saúde da Família, situado à 

Rua José Raimundo da Silva, s/n, no Bairro Green Valley, passa a denominar-se "Maria dos Santos 

Araújo", constando na placa indicativa a expressão: "Cidadã Emérita -–  29/03/1957  15/03/2008”. 

 

Art. 2º  As despesas decorrentes com a aprovação desta Lei correrão por conta de verbas próprias 

consignadas no Orçamento. 

 

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

******************************** 

 

HISTÓRICO DA SENHORA MARIA DOS SANTOS ARAÚJO 

 

A Senhora Maria dos Santos Araújo, nasceu na cidade de Pirapozinho, no Estado de São Paulo, 

no dia 29 de março de 1957. Era filha de João Gonçalves dos Santos e Joana Maria da Conceição e esposa 

de Luiz Teixeira de Araújo, com quem teve dois filhos: Paulo Fabiano de Araújo e Flávio Aparecido de 

Araújo. 

 

Logo depois que se casou, em 1977, Dona Maria mudou-se com sua família, da cidade de Glória 

de Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul (MS) para a cidade de São Bernardo do Campo - SP. 

 

Chegou a Votorantim no ano de 1981, fixando moradia no Bairro Green Valley, quando este, 

ainda estava em formação. Nessa época, o bairro não tinha nem escola, nem igreja e poucos recursos. 

 

A Senhora Maria era uma pessoa carismática, amorosa com todos aqueles que estavam ao seu 

redor, uma pessoa muito religiosa e devota de Nossa Senhora Aparecida. Em suas atividades, o que mais 

gostava, era de fazer corte e costura. Era uma mulher batalhadora, que não media esforços para ajudar ao 

próximo, principalmente às pessoas mais carentes do bairro. 

 

Dona Maria cedia o espaço de sua casa, para a celebração das Santas Missas, oportunidade em 

que acolhia as pessoas do bairro e até mesmo visitantes. Depois de um tempo, com o apoio de sua família, 

decidiu fazer a doação de uma parte do seu terreno, para a construção do Templo da Igreja Santíssima 

Trindade. Como fiel da igreja católica, foi ministra extraordinária da Eucaristia, em sua Comunidade.  

 

Infelizmente, no dia 15 de março de 2008, a Senhora Maria dos Santos Araújo veio a falecer, 

deixando muitas saudades aos amigos e familiares e um vazio que jamais será preenchido por aqueles que 
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a amavam. E, hoje, para perpetuar o seu nome, formulamos essa singela homenagem póstuma, 

emprestando o seu nome para denominar um prédio público de nossa cidade, no bairro Green Valley, 

onde atualmente funciona o Programa Estratégia Saúde da Família. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 24 de abril de 2018. 

 

 

 

MAURO PAULINO MENDES 

Vereador 

 


