
 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

PROJETO DE LEI 

   

Denomina “MARIA DA PENHA 

FREITAS MAURO (Dona Pepenha) a 

Unidade Municipal de Educação 

Infantil localizada no Sítio Batalha, 

bairro Centro, neste Município.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso 

legal de suas atribuições, 

 

D E C R E T A: 

 

Art. 1º Fica denominada de “MARIA DA PENHA FREITAS MAURO (Dona 

Pepenha), a Unidade Municipal de Educação Infantil – UMEI localizada à rua 

Félix de Azevedo, nº 33, no Sítio Batalha, bairro Centro, neste município. 

 

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Vila Velha, ES, 11 de fevereiro de 2019. 

 

 

 

OSVALDO MATURANO 

Vereador 

 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Senhor Vereador Presidente, 

Senhoras Vereadoras, Senhores Vereadores: 

 

 

O presente Projeto de Lei tem por objetivo prestar homenagem a pessoa de 

MARIA DA PENHA FREITAS MAURO, nome de casada de Maria da Penha 

Barcelos de Freitas, então conhecida como “Morena”, que se casou em 1935 

com SATURNINO RANGEL MAURO e se tornou a matriarca e a “educadora”              

de uma família de oito filhos e, do que se tem referência, de quatro sobrinhos, 

que o marido tomou por encargo cuidar. 

 

E atende ao pleito dos moradores da Comunidade do Sítio Batalha, Centro da 

Cidade, manifestado por meio de abaixo assinado que feito anexo, gratos que 

ficaram pela implantação da nova Unidade Municipal de Educação Infantil, com 

capacidade para atender cerca de 230 (duzentos e trinta) alunos, na faixa etária 

de 03 a 05 anos, em dois turnos, e dotada de todos os recursos existentes nas 

demais unidades com mesma finalidade. 

 

MARIA DA PENHA FREITAS MAURO vem a ser assim, entre outros, mãe e 

primeira e principal orientadora de MAX FREITAS MAURO, que veio a se formar  

médico humanitário e transformar-se em liderança comunitária e política, com 

uma exitosa vida pública, ocupando os cargos de Prefeito Municipal de Vila Velha 

[1971-1974], Deputado Estadual [1975-1978], Deputado Federal [1979-1982, 

1983-1986, 1999-2002], Governador do Estado do Espírito Santo [1987-1990], 

fazendo muito importantes contribuições para o desenvolvimento deste Município 

e de sua população. 

Ocorre que, ao contrário do esposo ferroviário, sindicalista e político – Vereador 



 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

[1937-1940], e Deputado Estadual Constituinte [1947-1950], autor da emenda 

que restituiu a autonomia política a este Município – cujo nome está vinculado                     

a avenidas e unidades de ensino na Região da Grande Vitória, Maria da Penha 

Freitas Mauro não tem ainda nenhuma homenagem pública para lembrá-la. 

 

Bem sabemos que Maria da Penha Freitas Mauro, como tantas mulheres, 

mães e donas de casa ou não, heroínas do cotidiano, viveu numa época em que 

maioria delas permanecia como figura omitida sob os feitos masculinos, por isso 

mesmo, não logramos encontrar hoje facilmente as suas referências biográficas. 

 

Diante do que exposto, solicitamos a Vossas Excelências a melhor acolhida e 

consideração para com os objetivos da presente proposição, e, assim, apóiem 

sua aprovação. 

 

Vila Velha, ES, 11 de fevereiro de 2019. 

  

  

  

OSVALDO MATURANO 

Vereador  

 

   

 

 


