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J U S T I F I C A T I V A  

 
Maria Soares de Andrade: Um exemplo a ser imitado. 

 
Maria Soares de Andrade nasceu em 23 de março de 1926 na 

cidade de Guanambi, no Estado da Bahia. 

Casou-se no Estado da Bahia e mudou-se com seu marido, o senhor 

Antônio Soares de Andrade, para o Estado de São Paulo, onde morou em várias 

cidades até se estabelecer definitivamente em São José dos Campos, no final do ano 

de 1979. 

Com Antônio Soares de Andrade, teve 7 (sete) filho, 4 (quatro) 

homens: Roque, João Aparecido, José e José Natalino e 3 (três) mulheres: Aparecida, 

Maria do Carmo e Vera Lúcia. 

Com o tempo a família foi aumentando, com os casamentos dos 

filhos e filhas e assim foi até chegar a 17 (dezessete) netos, 20 (vinte) bisnetos e 6 

(seis) tataranetos, sendo um deles ela não tenha chegado a conhecer, embora tenha 

se alegrado com a notícia de que estava sendo gerado. 

Em São José dos Campos, a família veio residir no bairro Cidade 

Morumbi, onde a Dona Maria ficou muito conhecida por todo o bem que sempre fez à 

comunidade. Pela vizinhança, sempre foi muito respeitada e querida, por ser uma 

pessoa muito simpática, bondosa e que demonstrava grande empatia com os 

problemas de modo especial das crianças. 

Ficou conhecida no bairro como benzedeira, motivo pelo qual sua 

casa era sempre muito frequentada, principalmente por mães em busca das orações 

para seus filhos. 

Os gestos, mais que as palavras dos vizinhos e vizinhas, mostravam 

sempre como era querida. 

Depois de uma vida longa e feliz, partilhada com a família e vivida 

em favor de todos quantos procuravam sua ajuda, Dona Maria nos deixou no dia 22 de 

maio de 2019, aos 97 anos, deixando muita saudade e um profundo exemplo de vida, 

que merece ser seguido. 

Por esse motivo queremos oferecer a ela esta homenagem que 

perpetuará sua lembrança tão querida, ao denominar a Rua 8, no Conjunto Residencial 

Dom Pedro I, com o seu nome, e pedimos aos nossos nobres pares que se juntem a 

nós, aprovando o presente projeto. 
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