
1Centro Cultural de Botucatu - 70 anos



2 Centro Cultural de Botucatu - 70 anos



3Centro Cultural de Botucatu - 70 anos



4 Centro Cultural de Botucatu - 70 anos



5Centro Cultural de Botucatu - 70 anos

7
ANOS
0

1942 - 2012



6 Centro Cultural de Botucatu - 70 anos



7Centro Cultural de Botucatu - 70 anos

Olavo Pinheiro Godoy

Os setenta anos do Centro
Cultural de Botucatu

Botucatu - 2012



8 Centro Cultural de Botucatu - 70 anos

OS SETENTA ANOS DE HISTÓRIA DO CCB

Edição 2012

Autor
Olavo Pinheiro Godoy

Revisão
Moacir Bernardo e João Carlos Figueiroa

Diagramação
Edilc Gomes - Gráfica Diagrama     

Impressão e acabamentos
Copy Gráfica

Coordenação editorial
João Carlos Figueiroa



9Centro Cultural de Botucatu - 70 anos

Sumário
Primeira Fase: Teatro Espéria   l  11

Segunda Fase: Igreja Presbiteriana   l  17

Terceira Fase   l  18

Departamento Filatélico   l  20

A Primeira Mostra Filatélica de Botucatu   l  21

A Exposição do Centenário   l  22

Cine Clube Ybytukatu   l  30

Atividades do CCB 2008   l  30

Atividades do CCB 2009    l  31

Atividades do CCB 2010   l  32

Atividades do CCB 2011   l  33

Atividades do CCB 2012   l  34

Documentos importantes   l  37



10 Centro Cultural de Botucatu - 70 anos



11Centro Cultural de Botucatu - 70 anos

PRIMEIRA FASE: TEATRO  ESPÉRIA

O CENTRO CULTURAL DE BOTUCATU nasceu numa quinta-feira,  6 
de agosto de 1942, na sala que existia nos altos do Teatro Espéria, tradicio-

nal prédio que por muitos anos fôra o Teatro Santa Cruz e depois se transformou 
em sede da Sociedade de Beneficência Italiana. Esta sala era a sede do Aero-
-Clube de Botucatu que consentiu em dividir o espaço com a nova entidade. 
Como o Teatro Espéria, pertencia à colônia Italiana, e houve durante a 2ª Guerra 
Mundial um Decreto do governo de Getulio Vargas cassando os direitos das 
entidades de caráter político dos países do Eixo, ficou dessa maneira o referido 
teatro quase que abandonado. Instalou-se ali,  o Centro Cultural de Botucatu, 
com Departamentos já estabelecidos de história, sociologia, ciências, filosofia, 
filatelia e xadrez. Sobreviveram, no correr dos anos, os de filatelia e xadrez.



12 Centro Cultural de Botucatu - 70 anos

Ficou, então, esta-
belecido, entre os sócios 
fundadores, que haveria 
todas as sextas-feiras, às 
vinte horas, sessões lite-
ro-musicais, sendo obri-
gatória a apresentação 
de um trabalho critico, 
literário ou de artes por um dos associados. Como a década de 1940, fertilizava 
a cidade de intelectuais, foi preciso utilizar um “rodízio” para os palestrantes. 
Necessário se faz registrar os nomes do quadro associativo dos primórdios da 
entidade: Prof. Agostinho Minicucci, Dr. Alberto Lira, Prof. Adolfo Pinheiro 
Machado, Dr. Antonio Pires de Campos, Dr. Arnaldo Moreira Reis, Prof. Beraldo 
Rangel Torres Bandeira, Prof. Djalma Grohsmann, Profa. Eunice de Almeida 
Pinto, Germano Jorge Rodolfo Martinson, Prof. Gilberto Pereira Machado, 
Prof. Guaraciaba Trench, Hebe Canuto da Boa Viagem, Hebe Guimarães, 
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Hernâni Donato, João Thomaz de Almeida, Prof. José Peduti Neto, José Sam-
paio, Lourival de Oliveira, Prof. Mario Leite de Campos, Prof. Moacir Paes de 
Almeida, Dr. Nelson Franklin de Mattos, Prof. Paulo Assunção Marques, Pedro 
Chiaradia, Pedro Tortorella,  Prof. Oswaldo Valdez, Prof. Raymundo Marcolino 
da Luz Cintra, Dr. Sebastião de Almeida Pinto, Raymundo Penhaforte Cintra, 
Sebastião da Rocha Lima e Vanice de Andrade Camargo.

No  mês seguinte ao da fundação a “Folha de Botucatu”, de Pedro 
Chiaradia, estampava a primeira atividade cultural, em conjunto com o Aero-
-Club, ocorrida em 1º de setembro, ocasião em que foi inaugurado o retrato de 
Santos Dumont. Foi escolhido para orador, o Prof. Osvaldo Valder que era, na 
época, Vice-Diretor da Escola Normal Oficial de Botucatu. Foi uma solenidade 
marcante do Centro Cultural e, os homens que dela participaram, ficaram com 
algo para contar durante o resto dos seus dias.

Agostinho Petinelli, em reunião do dia 07 de outubro, tece pequeno 
trabalho em torno de Platão, o Prof. Djalma José Grohman, na mesma noite 
expõe sobre “ Civilização e Cultura Brasileira no Século XVI” e o renomado 
historiador Hernâni Donato sobre “Algo de Nossa História Cultural”.

“Raça e Civilização” aconteceu em 12 de outubro, sendo considerada a 
primeira conferência proferida pela Profa. Eunice de Almeida Pinto. A Profa. 
Eunice, socióloga, era muito querida pelos jovens botucatuenses, a ponto de ser, 
diversas vezes, madrinha do Tiro de Guerra local. Essa conferência foi, poste-
riormente publicada em separata, constando dos Arquivos históricos do CCB. 

Outra importante palestra ocorreu em dezembro desse mesmo ano, “In-
certezas da Medicina” do Dr. Alberto Lira, grande frequentador da entidade e 
amigo do Dr. Arnaldo Reis. 

Além da palestra, havia também a leitura da página do dia, escolhida 
também por um dos sócios; e que deveria tecer comentários em torno das qua-
lidades do escritor lido. Hernâni Donato, proferiu excelente conferência sobre 
“A Felicidade”. Albertino Iasi e Raymundo Penhaforte Cintra polemizavam em 
torno de Machado de Assis, tornando os encontros literários das sextas-feiras 
concorridíssimo. Era  empolgante assistir às “dissertações” dos sócios. Albertino 
Iasi era polêmico, Djalma José Grohmann, Beraldo Rangel Torres Bandeira, 
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autores de substancial coletânea “Letras Botucatuenses”, arrancavam aplausos 
da platéia e, Sebastião de Almeida Pinto, divertia, com suas  hilariantes falas 
tiradas a respeito da história botucuda.

A sociedade evoluiu pouco a pouco, alargando seu campo de ação, 
abrindo-se a trabalhos de filosofia e ciências, deixando de ser unicamente li-
terária. O Departamento de Xadrez despertou a atenção dos jovens ginasianos 
da Escola Normal. Era comum encontrar o Prof. Raymundo Cintra e o Dr. 
Sebastião Almeida Pinto rodeados de alunos, apreciando aguerridas disputas.

O movimento cultural era tão fervilhante, que o Centro Cultural, tratou 
de apresentar à Botucatu os intelectuais do país. E os botucatuenses tiveram 
excelentes palestras de Sergio Milliet, Agripino Grieco, Dulce Sales Cunha 
(numa série de aulas de literatura brasileira), Aureliano Leite, Alceu Maynard 
Araujo, que proferiu excelente palestra sobre o folclore brasileiro - e muitos 
outros que “estrelaram” as noites interioranas com sua inteligência e maestria.

Aconteceram exposições de filatelia, numismática, pintura, fotografia e 
organizaram muitos concursos de contos e de teses de história, de sociologia etc. 

Lembro-me de interessante exposição fotográfica realizada pelo concei-
tuado fotógrafo Victor Hugo – filho do poeta e desenhista Hugo Pires – que 
nos trouxe as últimas novidades da KODAK. Ficou famoso o concurso sobre 
Machado de Assis realizado em 1944, com a participação de todos os estabe-
lecimentos de ensino da cidade. Naquela época todas as atividades culturais 
giravam em torno do Centro Cultural de Botucatu.

Corais, Conjuntos orquestrais como o “Botucatuense” apresentavam-se 
no belo palco do Espéria. Sob o patrocínio do Centro Cultural, aqui se apresentou 
o Coral Paulistano da Municipalidade de São Paulo. A Corporação Musical da 
Força Pública do Estado de São Paulo lotou o Espéria, em memorável noite.

No inicio não havia livros, não havia biblioteca. Era apenas uma entidade 
cultural aberta à todas as manifestações, como queriam os fundadores: Dr. e Prof. 
Sebastião de Almeida Pinto, Bacharel Beraldo Rangel Torres Bandeira, Oswaldo 
Valdez, Prof. José Pedretti Neto, Prof. Raymundo Marcolino da Luz Cintra, 
Raymundo Penhaforte Cintra (na época estudante), Germano Jorge Rodolfo 
Martinson, Prof. Paulo Assumpção Marques, jornalista Pedro Chiaradia, José 
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Sampaio, Profa. Hebe Canuto da Boa Viagem e Profa. Hebe Guimarães Leme. 
Da Qual teve a honra de presidir a primeira Diretoria o Prof. Paulo Assumpção 
Marques secretariado pelo Prof. Pedretti Neto.

O sócio e filólogo Sebastião da Rocha Lima que era um devotado 
amigo dos livros, não se conformava com essa falha. Havia naquele  salão, 
um pequeno armário envidraçado, que servia de arquivo. Pois nesse pequeno 
armário Rocha Lima começou a colocar os primeiros livros da Biblioteca do 
Centro Cultural de Botucatu; umas duas dezenas, quanto muito. Tratou logo de 
inscrevê-la no Instituto Nacional do Livro, que enviou um exemplar do livro 
“Compêndio de Classificação Decimal e Indice Alfabético” de Antonio Castano 
Dias e Luis Cosme. Foi uma novidade. Imediatamente, começou a classificar 
aqueles poucos livros ali existentes. Como era funcionário da Estrada de Ferro 
Sorocabana e, assíduo colaborador da revista “Nossa Estrada”, deslocou-se até 
a cidade de São Paulo especialmente para visitar a Biblioteca Municipal “Mario 
de Andrade” e estudar o sistema usado na biblioteca circulante. Ao retornar à 
Botucatu, solicitou do presidente que encomendasse estantes abertas, do tipo 
padrão, usado naquela excelente biblioteca.

E a Biblioteca do Centro Cultural de Botucatu tomou novo impulso. 
Como a cidade não possuía Biblioteca Pública circulante, as retiradas de livros 
aumentavam dia a dia. A Biblioteca aumentou a freqüência dos botucatuenses 
junto à entidade.

Em 6 de agosto de 1943 possuía somente 277 volumes com  uma retirada 
média diária  de 10 volumes, em 1944 de 20 volumes; em 1945, 1946 e 1947 de 
30 volumes; em 1948 de 35 volumes; em janeiro de 1949 houve uma retirada 
durante o mês de 1030 volumes. E o acervo da biblioteca, nessa ocasião era de 
somente 4.469 volumes.

Corria tudo muito bem, quando numa manhã de sexta-feira, 21 de setem-
bro de 1951, um tenebroso incêndio devorou o prédio do velho Espéria, apesar 
de todos os esforços, Sebastião da Rocha Lima e o Dr. Walter Wagner galgaram 
as escadarias que levavam ao acervo da Biblioteca enfrentando a fumaceira; 
as chamas já tinham devorado centenas de obras. Antigo e raro exemplar da 
“Divina Comédia” de Dante Alighieri engolida pelas línguas de fogo. Da sala 
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do Departamento Filatélico do qual Walter Wagner era Diretor, retiraram um 
armário onde estavam valiosas coleções de selos e o levaram para a praça. Ao 
voltarem para a sala para retirar outros móveis já não existia o assoalho, tragado  
violentamente pelo fogo bravio a engolir tudo! Desorientados, encaminharam-
-se para a biblioteca a arrancaram das paredes a valiosa galeria de escritores, 
aqueles admiráveis “crayons” feitos com carinho pelo Hugo Pires. Ainda deu 
tempo de salvar a máquina de escrever – ainda hoje guardada como relíquia 
nos arquivos da entidade. 

O Sargento Silvio Bestetti, do Tiro de Guerra, com os atiradores, acom-
panhados de estudantes da Escola Normal orientados pelo Prof. De Educação 
Física Alcino Pellegrini, atiravam, pela janela, à praça Olavo Bilac (Bosque) 
os livros não atingidos pelas chamas. Contava nessa ocasião, com um acervo 
de 6.777 obras diversas em suas estantes e 38.880 consulentes registrados em 
seu fichário. No incêndio, o Centro Cultural perdeu arquivo, mobiliário, ico-
nografia, galeria de retratos.

A Praça do Bosque, onde hoje situa-se a Fonte Luminosa – ficou repleta 
de livros. Grande parte semi-destruidos, rasgados, estropiados e pisados pela 
população que acorreu na ânsia de tudo salvar.

O que restou dos móveis foram retirados apressadamente, havendo ainda 
um prejuízo de 1.400 volumes inutilizados, destruição de estantes e fichários 
e do belo piano usado nos recitais e saraus. No dia seguinte ao sinistro, um 
caminhão da Prefeitura Municipal transportou, o que restou do incêndio, para 
os porões da Escola Normal.

Rocha Lima, dos mais abnegados servidores do Centro, foi tomado de 
grande estupefação frente ao imprevisto que levou em poucas horas tantos 
anos de trabalho em prol da cultura. Foi um “choque” para o velho bibliófilo. 
O belo e querido Teatro Santa Cruz – Espéria - para os italianos, virou cinzas.

O teatro morreu, mas como a “Fenix” o Centro Cultural  renasceu das 
cinzas,  pelas mãos do Rocha Lima e do Dr. Arnaldo que arregimentaram os 
intelectuais da época e foram à procura de uma sala para abrigar os livros salvos 
do sinistro, e que se encontravam, provisóriamente, sob a custódia da Escola 
Normal de Botucatu. Honra seja feita: os professores e estudantes cooperaram 
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muito para salvar o maior número possível de livros .
Como Rocha Lima era presbiteriano, contou com a boa vontade da Igreja 

Presbiteriana, alojando, outra vez, a Biblioteca em duas salas da antiga igreja, 
onde funcionava a escola dominical. Esse antigo prédio ficava na rua Cesário 
Alvim – atual João Passos -  onde hoje funciona a Escola IPE. Caminha o 
Centro Cultural . . .

SEGUNDA FASE: IGREJA PRESBITERIANA

Inicia-se a segunda fase do Centro Cultural em 21 de abril de 1952, com 
5.950 volumes, já então animado por homens tão ligados à entidade que com 
ela se confundiram em dedicação: Arnaldo Moreira Reis, Sebastião da Rocha 
Lima, Walter Wagner, Benedito Nobrega do Canto. Mas, a entidade teve que 
restringir suas atividades somente à Biblioteca, pois já não contava com aquele 
salão do prédio Espéria, onde os botucatuenses ouviram tantos oradores admi-
ráveis! Onde as orquestras e Corais animavam as noites quentes da provinciana 
cidade. E, já não eram possíveis as deliciosas “tertúlias” literárias! Continuou, 
à espera de conseguir a sede própria, com a finalidade de ampliar novamente 
os trabalhos culturais. Foi nesse correr dos anos, que o Centro Cultural, empol-
gado pelas festividades do Centenário de Botucatu, marcou sua honrosa pre-
sença na cultura da cidade, 
participando de reuniões, 
palestras, enquetes, aulas no 
Colégio Diocesano, Santa 
Marcelina e Escola Normal, 
finalizando com a esplêndi-
da Exposição Filatélica do 
Centenário.

A Biblioteca do Cen-
tro Cultural de Botucatu 
contava, em 1956, com 
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9.315 volumes. E, apesar da exiguidade do espaço com que ocupava naquele 
acanhado prédio, levava avante, parte de sua finalidade – que é a dissemina-
ção da leitura. O Departamento de Filatelia e Xadrez continuaram a chamar a 
atenção dos filatelistas e enxadristas. Foi nessa época que, vindo de Conchas, 
Angelo Albertini do Amaral, colecionador e conhecedor da ciência numismática, 
começou a freqüentar o Centro Cultural de Botucatu. 

TERCEIRA FASE:  SEDE PRÓPRIA

Vejamos o que 
Hernâni Donato – his-
toriador e escritor botu-
catuense – relata em seu 
“Achegas para a História 
de Botucatu”: “Esforços 
dos sócios, apoio da im-
prensa, interesse público 
levaram à doação de ter-
reno e à construção de 
sede própria, adequada, 
na Praça XV de Novembro, No 30, frente para a rua General Telles, onde se 
instalou a 25 de outubro de 1967. A sede foi levantada com recursos do próprio 
Centro Cultural,  município, auxilio do Ministério da Educação e contribuição 
de verba pessoal de Deputados como Ulisses Guimarães, Cunha Bueno, Israel 
Dias Novaes.

Essa nova sede teria a destinação inicial de ser a “Casa da Cultura de 
Botucatu”. Tendo o Vereador Prof. Manoel Paes de Almeida indicado o Projeto 
de Lei 53 de 12 de agosto de 1952, e o Prefeito Emílio Pedutti sancionou a Lei 
374 de 20 de dezembro de 1953, segundo a qual seria levantado prédio, frente à 
rua General Telles, adequado a receber o Centro Cultural de Botucatu, A Escola 
de Canto Coral (superior) o TAENCA – Teatro Amador da Escola Normal “Dr. 

Atual sede do Centro Cultural de Botucatu
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Cardoso de Almeida” e a Liga  Estudantina Botucatuense (terreno ao lado). O 
Centro ocupou o prédio com área de 510m2 e o manteve como “Casa de Cultura.” 

Foi uma união de esforços em torno da construção da sede própria. O 
lançamento da pedra fundamental ocorreu em conjunto com o Teatro Amador 
da Escola Normal (TAENCA) no dia oito de dezembro de 1956. A obra ficou 
com a responsabilidade do Engenheiro Paulo Pereira Ferraz sob a orientação 
da ENGITEC, que tinha escritório na rua Amando de Barros, 334. Ambos os 
prédios formariam a “Casa de Cultura de Botucatu”.

No inicio e correr da década de 1960, as paredes foram levantadas e a laje 
superior concretada. Benedito França foi, por muito tempo, o mestre de obras.  
A Prefeitura Municipal nos governos de Emilio Peduti, João Reis e Amaral 
Amando de Barros, doaram verbas municipais para a construção do prédio 
próprio. (Vide Documentos Importantes). Quando se pensou no acabamento da 
obra não havia numerário para o piso interno. Então, Sebastião da Rocha Lima 
vendeu um imóvel de sua propriedade e, incontinenti, mandou fazer os pisos 
da sala de reuniões, biblioteca, diretoria e corredor de acesso. Os azulejos dos 
banheiros foram doações de Arnaldo Moreira Reis. 

Nota: A construção foi orçada em 2.300.000,00 (Dois Milhões e Trezentos 
Mil Cruzeiros). Era muito dinheiro para a época!

Nesse momento da história, os dois grandes animadores do Centro 
Cultural: Sebastião da Rocha Lima e Dr. Arnaldo Moreira Reis presidiam a 
entidade.  Era tanto carinho e cuidado com os livros que revezavam na Diretoria. 
O Dr. Arnaldo era “apaixonado” pelos movimentos culturais. Todos os meses, 
organizava palestras, convidava professores para ministrar aulas e gostava de 
exibir sessões de “slides” do sócio e fotógrafo Luiz Simonetti. Foi o primeiro 
a lançar a arte do “BATIK” na cidade.

Pelos idos de 1970, o Dr. Arnaldo criou o Banco de Dados Históricos 
e Culturais de Botucatu e, passou a recolher e organizar muitos documentos 
relativos à história da cidade. Já antevia o Arquivo Histórico de Botucatu. A 
Profa. Leda Galvão de Avellar Pires, que naquela época era funcionária de 
carreira na UNESP e, entendia muito de arquivos, trabalhou na arrumação e 
organização desses documentos. Hoje, o Centro mantém em seus próprios: 
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Jornais antigos, revistas e livros de autores botucatuenses que dignificam o 
patrimônio cultural da cidade.

DEPARTAMENTO FILATÉLICO

(Informações extraídas do livro “Miscelânia Filatélica e 
Numismática” de Angelo Albertini do Amaral)

Naturalmente, o Departamento Filatélico do 
Centro Cultural de Botucatu manteve, durante 67 anos, 
a sua atividade. Como a própria entidade, sofreu altos 
e baixos. Angelo Albertini do Amaral, um dos grandes 

incentivadores e atual Diretor, relata, em seu “Misce-
lânia Filatélica e Numismática”: “A Ata inaugural tem a 

data de 1º de Março de 1945, e anotou os nomes dos seguintes 
participantes : Luiz Pinho de Carvalho, Dr. Benedito Nobrega do Canto, Vicente 
Moscogliato, Francisco Elias de Almeida, Francisco Fucciolo, Américo Pardini, 
Prof. Armando Ognibene, Abilio de Almeida Junior, Venâncio Alvarez, Kurt 
Korda, Dr. Walter Wagner, Celso Martins e Beraldo Rangel Torres Bandeira.

Foram empossados: como primeiro Diretor, o Prof. Armando Ognibene 
e como primeiro secretário, o Dr. Walter Wagner.

A Diretoria de 1947/48 tendo à testa o Dr. Benedito Nóbrega do Canto, 
realiza em 1948, a primeira exposição de selos e  moedas da cidade.  Incenti-
vados pelos Drs. Canto e Walter Wagner e a exposição ocorrida pela instância 
de José Leandro de Barros Pimentel que fora grande filatelista e Presidente do 
Clube Filatélico e Numismático de Santos.  Posteriormente, residindo na cidade 
de São Manuel-SP. Presidindo e fundando o Clube Filatélico e Numismático 
dessa cidade. Filatelista culto, idealista e batalhador, semeava a semente de seu 
ideal pelo chão que pisava.”
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A PRIMEIRA MOSTRA FILATÉLICA 
DE BOTUCATU

Aconteceu nos altos do Cine Paratodos, sede do Aero-Clube. (Com o 
incêndio do Espéria o Aero-Clube ocupou, por largos anos, os altos desse ci-
nema). Entre o material exposto, podemos destacar alguns interessantes, tais 
como: Coleção completa dos carimbos imperiais usados em Botucatu, uma 
importante coleção da Suíça e Áustria, de propriedade do Dr. Walter Wagner e 
diversas coleções especializadas, como flora, nus artísticos, animais, etc, etc... 
Foram expositores: Prof. Othelo C. Paneta, Benjamin Klappholz, F. M. Ofmann, 
Sociedade Filatélica Paulista, Dr. Benjamin C. Camozato, Henry Bauer e Clube 
Filatélico de São Paulo.

De São Manoel vieram Francisco C. Barros, José Di Giovanni, Antonio 
Ricci, João Chingotti, Sérgio Di Giovanni, Antonio P. A. Moura, José Leandro 
de Barros Pimentel, Lino José Saglietti, William Saenz, Francisco P. Moura, 
Dr. Lincoln de Assis Moura e Clube Filatélico e Numismático de São Manoel.

O Rio de Janeiro enviou coleções de Haroldo Burle Marx e Clube fila-
télico do Brasil. De Santos veio Octávio Bredan. Rancharia, José Haring e de 
Botucatu : Benedito Nogrega do Canto, Comendador Albertino Iasi, Dr. Walter 
Wagner, Paulo Roriz, Gervásio G. Galiza, Dr. Edmundo de Oliveira, Gentil de 
Castro, Justiniano Mauriz, Abilio de Almeida Junior, Genésio Costa, Prof. Luiz 
Pinho de Carvalho, Curt Korda, Vicente Moscogliato, Nelson Zacharias, Dr. 
Antonio Simões, Durval Toledo de Barros, Américo Pardini, senhorita Anita 

Carolina Wagner, menina 
Léa Cecília Iasi, e os meni-
nos Francisco Pedro Canto, 
José Roberto Canto e Ari 
Casteletti.

Expuseram moedas: 
Srs. Abilio de Almeida Ju-
nior, José Carlos Moreira e 
o menino Adalberto Iasi. O 
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orador da mostra foi o sócio Albertino Iasi.
Os Correios e Telégrafos concederam um carimbo comemorativo não 

postal e autorizaram a confecção de uma folhinha. Foram também feitos enve-
lopes especiais e outras peças filatélicas referentes e comemorativas do evento.

A EXPOSIÇÃO DO CENTENÁRIO

EXFIBOT – 2ª EXPOSIÇÃO FILATÉLICA DE BOTUCATU

Em 1950 tomaram posse como Diretor, Paulo 
Roriz, sendo vice Albertino Iasi. Em 1955 realizam 
a grande Exposição Filatélica de Botucatu. Emílio 
Peduti era o Prefeito no ano do Centenário da cidade. 
Tratou de organizar comemoração à altura da cidade. 
Como o Departamento Filatélico do Centro Cultural 
estava muito bem aprimorado, movimentou-se para 
organizar a 2ª Mostra filatélica – desta vez, come-
morativa do Centenário de Emancipação Política e 
Administrativa. 

O Deputado Federal Cunha Bueno, muito 
amigo de Emilio Peduti e do Dr. Arnaldo Moreira 

Reis, empenhou-se no Congresso Nacional para a emissão de um selo come-
morativo do centenário do Município de Botucatu, e tanto fez, que conseguiu.

Trataram, os do Centro Cultural, de um concurso para escolher o motivo 
do selo a ser lançado e, o vencedor foi o estudante Paulo Martins, que apresen-
tou a idéia de se usar o brasão recém-criado como motivo do futuro selo. E, foi 
marcado o lançamento do selo e carimbo comemorativo, no dia 14 de Abril de 
1955 (aniversário do município) durante a inauguração da grandiosa exposição 
filatélica que ocorreria em homenagem à grande efeméride. O evento ocorreu 
nos altos do Cine Paratodos, na época salão do Aero Clube. Esta exposição, 
também reservou um espaço para a numismática.
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Contou, essa exposição, com 26 expo-
sitores, sobressaindo as coleções temáticas, 
como se poderá ver pela relação dos expo-
sitores: 
1- Werner Ahrens “Sobrecartas com valor 

declarado, do Brasil”
2- Harry Bauer, “Coleção da Áustria em 

Geral”
3- Dr. Walter Wagner “ Alemanha Geral e coleção especializada da Suiça, com 

as emissões “Pró-Juventude”
4- Sociedade Filatélica Campineira, “Selos do Brasil, em quadras”
5- Massai Nagato, “Selos do Japão” em coleção completa.
6- Dr. Edmundo de Araujo Oliveira “ Selos do Brasil em blocos e folhetas”
7- Clube Filatélico de São Paulo “Boletim São Paulo Filatélico”
8- Joaquim Nunes “Coleção completa de quadras dos selos do Brasil”
9- Francisco A. de Campos Barros, “quadras carimbadas de selos comemora-

tivos”
10- Ana Maria Sikula “Blocos particulares do Brasil”
11- Johan Sikula “ Coleção da Áustria” (República)
12- Dr. Angelo Zioni “ Coleção das Emissões que comemoram centenários de 

selos postais”
13- Seleções Filatélicas, revista do dr. Angelo Zioni
14- Walquiria Broglio “Selos de Animais”
15- José Leandro Barros Pimentel “Histórico documentário – filatélico da 

Revolução Constitucionalista de 1932”
16- José Leandro de Barros Pimentel “Coleção de Recortes em Jornais”
17- Américo Pardini “Coleção geral do Brasil”
18- Moisés Garabosky “Crônicas Filatélicas no Jornal Diário de Notícias”
19- Luis e Paulo Mascarenhas “Envelopes Comemorativos do Dirigível 

Zeppelin”
20- Dr. Benedito Nóbrega do Canto “Selos do Brasil em Geral”
21- José Roberto Canto “ Selos do Brasil”
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22- Durval de Barros “Selos do Brasil”
23- Silvio Dardes “Selos com motivo criança”
24- Alexandre Trambika “Selos do Brasil em Quadras”
25- Abílio de Almeida Junior “Homenagem à Primeira Exposição Filatélica 

de Botucatu”
26- Amir Maggi “Selos do Brasil”

O Clube Filatélico de São Paulo fez-se representar pelo Sr. Joaquim 
Nunes, que foi portador das coleções de mais onze associados da referida 
agremiação.

Angelo Albertini do Amaral preside, atualmente (2012) o Departamento 
Filatélico e Numismático do Centro Cultural. Frequentador assíduo e sócio 
desde os tempos em que a entidade funcionava no antigo prédio da Igreja 
Presbiteriana, após o falecimento do Walter Wagner e Dr. Benedito Nóbrega 
do Canto, passou a dirigir e cuidar do acervo filatélico da entidade. Sob a sua 
direção foram promovidas diversas exposições, tanto na sede da entidade, quanto 
em repartições públicas, agências de Correios, Museu, etc. . .

Grande destaque foi a Exposição do Sesquicentenário do Município de 
Botucatu ocorrida em 2005 no hall de entrada do Teatro Municipal de Botucatu. 

Fernando Pereira, Otacílio Paganini, Raimundo Marcolim da Luz Cintra, Raimundo Penha Forte Cin-
tra, Dr. Arnaldo Moreira Reis, (?), Marília Reis, (?), Sebastião da Rocha Lima e prof. Agostinho Minicucci
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Foram expostas maravilhosas 
coleções de colecionadores 
botucatuenses e de Sorocaba 
enviadas pelo Comendador 
Gilberto Fernando Tenor, 
Presidente da Sociedade Nu-
mismática Brasileira. 

Nos últimos dez anos, 
tem o Departamento Filatélico 
e Numismático do Centro Cultural de Botucatu, pautado as suas atividades pro-
movendo a emissão de carimbos, envelopes e selos comemorativos personaliza-
dos, visando o culto às datas importantes da história do município e do Brasil.

Nesse correr, Leda Galvão de Avellar Pires, trás à lume em 1980, “Quatro 
Tempos de Poesia” com prefácio de José Geraldo Soares de Mello – na época 
Secretário Geral da USP – foi saudada no Centro, pelo Dr. Arnaldo. 

Em julho de 1981, o Dr. Arnaldo Moreira Reis, idoso e doente, 
afasta-se da Diretoria, encerrando longo período de extrema dedicação ao 
Centro. Logo depois de falecido, por sugestão do presidente Olavo Pinheiro 
Godoy, o Conselho Deliberativo acrescentou o seu nome ao da entidade, num 
pleito de homenagem ao inesquecível batalhador.

Com a falta do Dr. Arnaldo, assumiu a presidência  o Prof. Raphael Au-
gusto de Moura Campos Avellar Pires. O Prof. Raphael, era vice-presidente, 
e optou pela continuidade da pauta de trabalho deixada pela antiga diretoria. 
Nesse ínterim, como era apaixonado pelo rádio-amadorismo, fundou o Grupo 
“TABAJARA” de Rádio-amadorismo e, por intermédio desse veículo, muito 
usado na época, conseguiu valiosas doações em livros, ampliando o acervo da 
Biblioteca. 

O Centro Cultural resiste, mas com o desaparecimento de Arnaldo Mo-
reira Reis, seu grande  animador,  esse meio século de existência permanecerá 
como seu período áureo. 

Sofre mais uma crise econômico-institucional e, em 5 de agosto de 
1983, elegeu-se nova Diretoria presidida por Anthemo Roberto Feliciano, 
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sendo Adalberto Gasparini o vice, Olavo Pinheiro Godoy, primeiro secretário; 
Mario Cavallini Filho, segundo secretario; Lourival Bernardino e Alexandrina 
M. Guimarães, tesoureiros.

Com a eleição de Anthemo Feliciano, jovem e idealista, novos rumos 
foram traçados para o Centro Cultural. As atividades artísticas: exposições de 
pintura, corais e desenvolvimento de atividades musicais, voltaram a abrilhantar 
as noites “botucudas”. O Centro Cultural, voltou a promover lançamentos de 
livros, os artistas plásticos, num movimento de solidariedade, pintaram toda a 
lateral do prédio deixando um visual bonito e colorido. Emilio Agostinho Sam-
bugaro, poeta festejado por Hernâni Donato, lança em julho de 1985, “Minha 
Eterna Namorada” e, posteriormente, “Nem Tudo é Cor de Rosa”.

Sediou eventos que levaram à fundação do Núcleo Euclidiano, do Grupo 
Pro-Ética e jovens cultores da poesia com publicação em revista “Poesia FM”; 
editou um jornal “Novo Centro” noticioso reservado aos sócios e relativo aos 
trabalhos do Centro, concursos de poesia e encenou peças teatrais, com destaque 
para “O Nascimento de Jesus” pelo Natal de 1986. Nessa época a Biblioteca 
possuía 22.200 volumes e agasalhava, por convênio com a Prefeitura Municipal 
(Prefeito Joel Spadaro) a Biblioteca Municipal “Emilio Pedutti”. Duas Biblio-
tecas funcionando em único prédio. Os funcionários municipais, sob a direção 
de Gilda Fumes, contribuíam para a manutenção do serviço ativo – biblioteca 
circulante – do Centro Cultural, visto que a entidade não podia arcar com as 
despesas de um funcionário.

Na gestão do Presidente Advogado Amaury Rodrigues de Campos 
(23/09/1987 a 03/08/1989) o Centro Cultural é assediado pela Ordem dos 
Advogados do Brasil que pretendia construir sua sede nos altos da entidade. 
Como o Presidente era advogado e, no Conselho Deliberativo existiam, também, 
advogados, em comum acordo – Ordem e Centro – procuraram o Prefeito Jamil 
Cury e solicitaram que fizesse a doação da parte térrea ao Centro Cultural, visto 
que a entidade já vinha solicitando, por vencimento de Comodato, a doação 
definitiva; e dos altos à Ordem dos Advogados do Brasil.

A Câmara Municipal de Botucatu, pelo Projeto de Lei N.82 de 27 de 
novembro de 1987, autoriza o Sr. Antonio Jamil Cury – Prefeito Municipal - 



27Centro Cultural de Botucatu - 70 anos

a Doação de Bem Imóvel ao CENTRO CULTURAL DE BOTUCATU E À 
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.

Acordado em Cartório, foi feita a respectiva ESCRITURA PUBLICA DE 
DOAÇÃO no Segundo Cartório de Notas da Comarca de Botucatu, aos treze 
dias do mês de abril de 1988, assinada pelo Presidente do Centro Cultural de 
Botucatu Dr. Amaury Rodrigues de Campos e pelo Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil - São Paulo - Dr. Antonio Claudio Mariz de Oliveira e 
pelo Sr. Prefeito Municipal Antonio Jamil Cury tornando, posteriormente, um 
condomínio. 

Rapidamente, a Ordem dos Advogados construiu o pavimento superior, 
tornando o prédio elegante e vistoso. NOTA: Foram testemunhas nesse ato: 
Vera Lúcia Sacco, Escrevente, Francisco Múrcia de Souza – Escrivão – Anto-
nio Herminio Delevedove (Presidente da OAB/Botucatu) e Osvaldo Paes de 
Almeida (Secretário de Assuntos Jurídicos/Prefeitura).

Em 03 de agosto de 1989, Olavo Pinheiro Godoy assume a Presidência 
do Centro Cultural de Botucatu. Durante a sua longa gestão (8 mandatos) 
procurou manter  os ideais da entidade, aumentando o número de consulentes 
(1.278 em 1991 e cerca de 3.000 em 2004) cedendo espaço para manifestações 
as mais diversas como a União Cultural Negra, a Seicho-No-Iê, reuniões do 
CDHU, palestras, aulas, exposições de arte, lançamentos de livros. Em maio de 
1990, o escritor Armando Moraes Delmanto, amigo e incentivador do Centro 
Cultural, nos proporcionou o acolhimento de seu livro “Memórias de Botuca-

Visita de Hernâni Donato ao CCB: Moacir Bernardo, Jairo Pires de Campos, Maria Aparecida Fermino 
dos Santos, Hernâni Donato, Júlio de Carvalho, Marilene de Azevedo Lima, José Sérgio Turriani 

Marques e João Carlos Figueiroa (foto de David Devidé, de abril de 2008)
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tu”, primeiro de uma trilogia. Pesquisador e frequentador do Centro, fundou a 
revista “PEABIRU” publicando artigos de renomados autores da terra. Irineu 
Cardoso, poeta e contista, apresenta, em 1998, “Fazenda Saudade”.

Acolheu conjuntos musicais, conferências, concursos de contos e poe-
sia, reuniões filatélicas e numismáticas aos sábados, com diversas exposições 
temáticas, com lançamento de carimbos, sendo elogiado pela Diretoria dos 
Correios e Telégrafos pela divulgação da Filatelia na região.

Em agosto de 2002, nas comemorações dos 60 anos do CCB, foram 
confeccionadas 100 medalhas de bronze que foram distribuidas aos sócios e 
colaboradores. Foi também confeccionado o cartão filatélico comemorativo, 
que foi também distribuido aos sócios, colaboradores e filatelistas em geral.

O CCB homenageu a Colônia Italiana Botucatuense, colocando uma 
placa de bronze no seu salão de 
exposições nas comemorações dos 
130 anos da Imigração Italiana no 
Brasil.

Desenvolveu o Departamen-
to de Xadrez, hospedou até 2003 
a APEB – Associação de Poetas e 
Escritores de Botucatu, publicando, 
durante seis anos, a “Antologia de 
Poetas Botucatuenses”. Esse movi-
mento revelou poetas e escritores como Marinez Stringheta – Magia e Poesia, 
“O Toque” de Carmem Lúcia da Silva; agiu em harmonia com a   Academia 
Botucatuense de Letras, UNASAB’S,  SEBRAE; Durante a sua gestão foi fun-
dada a “UNIARTE” proporcionando o desenvolvimento das artes plásticas em 
Botucatu; Ongs “SOS CUESTA” e “PARATODOS” compartilharam a mesma 
sala em reuniões de defesa do Meio-Ambiente e Desenvolvimento da história.  

Os voluntários e amigos do livro sempre estiveram ao lado da entidade. 
Não poderíamos deixar de lembrar colaboradores como Moacir Bernardo que 
ali lançou os seus dois livros: “Ana Rosa: Sua Vida, Sua História” e “A Vida 
Bandida de Dioguinho”. Armando  Jesus Barbieri trouxe a lume, no Centro 
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Cultural, o livro “O Último Escravo”; Fernando Dias que desenvolveu as ca-
valgadas pela serra e publicou “Da Roça e do Sertão”. Do Ângelo Albertini que 
publicou “Foi Urutu, Doutor... Evocações Históricas da Botucatu de Antanho”. 
Walter dos Reis excelente poeta e escultor que prestigiou a entidade com seus 
dois livros: “Prá Lembrar Botucatu” e “Trilhando o Peabiru”. 

Os colaboradores do dia a dia como Marilene de Azevedo Lima que, 
durante muitos anos, tanto na presidência do Olavo Pinheiro Godoy como 
na do João Carlos Figueiroa manteve o acêrvo da Biblioteca organizado, 
catalogando e registrando os livros doados. Izaias Barreto, Maria Aparecida 
Fermino dos Santos, David José Devidé, vice-presidente em duas gestões, 
Julio César Pereira de Carvalho, trabalhando o Departamento de Artes, Teatro 
e afins; Maria Antonieta Barbosa da Silva, cuidando das pesquisas históricas; 
Sérgio Turriani Marques, diagramando livros de novos autores e secretariando 
a Diretoria, Heraldo Rubens Tafuri Bergamini e Aurélio Pinheiro Godoy em 
bons momentos, bibliotecários no atendimento ao público leitor;  Prof. José 
Sebastião Pires Mendes, acadêmico, com excelente e profundo estudo sobre 
o “Santo Sudário” ministrando, gratuitamente, aulas de francês e latim, enfim 
colaboradores efetivos, que no dia a dia demonstram autêntica prova de amor 
ao Centro Cultural de Botucatu.

Neste 2012, quando o Centro Cultural de Botucatu, completa 70 anos 
de vida e luta em pról da cultura, João Carlos Figueiroa, dirige os destinos da 
entidade. Assumiu em 03 de agosto de 2007 com promessa de revitalização 
realizando em 14 de dezembro, uma importante mostra comemorativa dos 100 
Anos do Cinema. Conseguiu, mês anterior, a doação do acervo fotográfico de 
Luiz Simonetti, importante fotógrafo botucatuense. Em março de 2008, David 
Devidé movimenta os aficionados da sétima arte para uma Mostra do Cinema 
Caipira. Foram apresentados importantes películas nacionais. Tudo isso moti-
vou a criação do Cine Clube. Ainda naquele ano o CCB ganha perto de 5.000 
livros, todos da Biblioteca do professor Sérgio Correia, membro do Conselho 
Deliberativo, falecido em janeiro de 2008.
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CINE  CLUBE YBITU KATU

Desejosos de uma sala que projetasse filmes de 
qualidade, um grupo reuniu-se em 11 de outubro de 
2008, para a formação de um Cine-Clube. Estavam 
presentes Évelin Svícero Martins, Carlos Alexandre 
Henrique Fernandes, Beatriz Rodrigues Troncone e 
Daniel Moraes no sentido de dar os primeiros passos 
para a criação do Cine-Club Ybitu Katu. A idéia floriu, 
e foi apresentado, no mês seguinte, uma série de filmes italianos. 

ATIVIDADES DO CCB

2008
Abril começou com o lançamento de “Sonhos e Poesia: Realidade” de 

Wagner Zanini, seguido de “Arte no Centro” exposição (maio). Luiz Roberto 
Coelho Gomes organizou interessante Mostra de Selos e Carimbo Comemo-
rativo do Centenário da Diocese de Botucatu (7 de junho 2008). No dia 13 do 
mesmo mês ocorreu o lançamento do livro “Anônimos do Sertão – Fama de 
Lampião” de Sebastião Alves Bitencourt. Também o escritor Rui de Assis, 
antigo Diretor dos Correios, nos apresenta “. . . E que o Tempo não Apague “.

O Prof. José Sergio Turriani Marques organiza exposição e publica 
o livro “Ocorrências da Revolução de 32- Diário do Major Átila Bonilha “ 
comemorativa da Revolução Constitucionalista de 1932, enquanto nos salões 
acontece “Dance, Dance, Dance” dirigida pelo estudante Mateus Carvalho. 

A nova Diretoria incrementou e foi à Vila Mariana, exibir o documentário 
“Santucilândia” em 31 de julho de 2008, filme de Renato Scorssato.

Julio de Carvalho, sempre cuidando das atividades artísticas, inova e 
apresenta, em outubro desse ano,  “No Planar da Borboleta” peça teatral de sua 
autoria. Em 24 de outubro, David José Devidé lança “ História do Tropeirismo”.
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Fechando o ano com chave de ouro a Diretoria realiza em 14/12 a Ex-
posição Fotográfica “Flores” de Angelo Dalanesi – Dallas; 

Exposição do artista plástico Armando Cruzolini – 16/12/ ; lançamento 
do livro  “O Reino Encantado de Luana e Seus Incríveis Amigos” 12/12 de 
Claudinéia Verneque; e Curso de Audio-Visual realizado pelo Renato Arena 
Scorsato.

2009
O Centro Cultural inicia o ano de 2009 com a Palestra da Profa. Vera 

Lucia Ravagnani sobre a Reforma Ortográfica (21/02/09); 
Everton Oliveira realiza, em 6 de março a exposição o “O Estrangeiro 

do Corpo” e o Dr. Evanil Pires de Campos lança em 22 do mesmo mês o livro 
“ Analogia e Reflexão Sobre a Obra Machadiana”. 

Abril abre as suas portas para um Ciclo de Palestras “A Literatura nos 
Vestibulares” também proferida pela Profa. Vera Lúcia Ravagnani ( 04/04/09). 

Cuba é visitada com a exposição “Olhares de Cuba” ( 11/04/09 ) e o 
mês é fechado com a exposição fotográfica “Belezas de Botucatu” ( 24/04/09). 

Maio, junto com o outono, nos traz “ Oxido Vox” poesia para seres 
urbanos em textos de declamação e encenação (21/05/09); 

O funcionário dos Correios e Telégrafos Antonio Carlos dos Santos, 
lança seu livro “ 40 Anos com Você” no dia 22. O fotógrafo Marcelino Dias 
expõe, no saguão da Biblioteca “Máquina do Tempo”, fotografias de Botucatu 
de todos os tempos (26/06/09).

Pesquisador e cultor de nossa história, João Carlos Figueiroa lança 
“Passeios da Memória” em concorrida festa no Salão Azul do antigo Seminá-
rio Diocesano. Realização da Secretaria da Educação com a participação do 
Centro Cultural. 

Marcelo Roy apresenta “Do Campo à Música” em 15 de agosto e a Bo-
lando Filmes Produções de José Renato Scorssato realiza a película “Era uma 
Vez na Biblioteca”, rodada dentro da Biblioteca do CCB (04/09/09).

Apauê Almeida, apresenta o seu “Violão Erudito” (09/10/09) e Prof. 
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José Sergio Turriani Marques organiza a exposição “40 ANOS DA GRANDE 
FEIRA DE CIÊNCIAS DE BOTUCATU” (15/12/09 ) e, em 17 de dezembro, o 
Diretor da Escola José Pedretti Neto, prof. Joaquim Luiz Nogueira lança livro 
“Saiba Como Obter Sucesso em Contextos Sociais Diferentes”

2010
Inicia-se o ano de 2010 com a “Mostra Fotográfica das Feiras de Ciências 

de 1960”. Nesse mês, o presidente João Carlos Figueiroa inicia um trabalho de 
reparos e estruturação da Biblioteca.

Entre aulas de artes acontece, nos dias 8, 9 de abril, uma importante 
atividade de HQ’s promovida pela profa. Irani Celeste, do sebo Avalon. J.A. 
Pauletti de Andrade, lança, em 05 de junho, o seu livro “A Nova Democracia 
Brasileira” e, nos corredores de acesso à Biblioteca, acontece em 17 do corrente, 
a exposição “A Floresta no Olhar da História”.

No final do mês de junho, o Centro Cultural perde Marilene de Azevedo 
( 30/06/10 ) incansável colaboradora. O prof. José Sebastião Pires Mendes pro-
fere, em 16 de julho, interessante palestra sobre o “Santo Sudário”. No dia 06 
de agosto acontece a Mostra Fotográfica “Todos Temos um Pouco de África” 
organizada pela Fundação Casa.

Setembro abre as portas com a realização de interessante “Feira da Troca” 
ocorrida no hall de entrada do Centro Cultural. 

Artistas ansiosos para a criação de uma entidade, realizam em 23 de 
setembro, uma reunião para formar a “Associação dos Artistas de Botucatu” 
organizada por Manoel Pereira da Silva.

No dia 30 de outubro o cineasta Carlos Reichenbach, ícone do cinema 
brasileiro vem a Botucatu e fala sobre cinema nacional em atividade desenvol-
vida pelo Cine Clube Ybitu-Katu.
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2011
Pensando em melhor utilizar os espaços, a Diretoria promoveu um curso 

de “Dança de Salão” organizado pelo Prof. Fabio Gonçalves (27/01/2011); 
No dia 11 de fevereiro o Presidente da Sociedade Numismática Brasilei-

ra, Comendador Gilberto Fernando Tenor visitou o Departamento Filatélico e 
Numismático, oferecendo muitas informações importantes aos colecionadores 
botucatuenses. 

Em 16 de março, ocorreu o lançamento do livro “Ruas de Botucatu” 
de João Thomaz de Almeida, “abrangendo desde as origens de Botucatu até 
aproximadamente 1950. Jeyson Zimerer apresenta show de guitarra no dia 24 
de março e Victor Navas se mostra seu trabalho em 28 do corrente.

Acontece, posteriormente, o lançamento do livro do Prof. Joaquim Luiz 
Nogueira “Saiba Como as Experiências Favorecem o Sucesso Profissional” 
(27/05/11).

O “Projeto Clássicos” mostra o trabalho do compositor “Piteco” 
(29/06/2011). 

Pelas atividades desenvolvidas e por ter  um espaço adequado, o CCB 
passa a abrigar a sede do Movimento Teatral, escolhido como um “Ponto Cê-
nico”  pelo Ministério da Cultura (18/08/11).

Novamente, o Projeto “Clássicos” apresenta André Sanfoneiro e Zé 
Claudio Lino. (26/08/11).

No inicio de setembro (2) o Centro Cultural sofre a perda de um grande 
amigo, colaborador e membro do seu Conselho Deliberativo. Falece o professor 
de nossas escolas, o renomado desenhista e ilustrador Benedito Vinicius Aloise.

“ A História da Fotografia” é apresentada pelo fotógrafo Marcelo Schellini 
no dia 14 de setembro. 

Os 60 anos da construção dos Túneis da Estrada de Ferro Sorocabana 
é comemorado com uma bela exposição organizada por Antonio Carlos dos 
Santos, o NICA, organizador do Grupo “Aventureiros do Túnel” (10/10/11).

A Abertura do “FEJASA” Festival de Teatro Jaime Sanches trouxe para 
o Centro Cultural “Vivência” em teatro de bonecos (10/11/11).

Dentro da Programação do Cine Clube Ybytu-Katu, o cineasta Andréa 
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Tonacci faz palestra em 19 de novembro, convidado que foi pela direção do 
Cine Clube, na comemoração dos três (3) anos de atividades. Reynaldo Volpatto, 
também cineasta, debate cinema no Cine-Clube (26/11/11).

Workshop de guitarra com Marcos de Roz (28/11/11) e Exposição “Casa 
das Artes” no hall de entrada no dia 30/11/11).

Adriano Reis encerra as atividades do Centro Cultural, no ano de 2011, 
com show no dia 22 de dezembro.

2012
No dia 27 de janeiro aconteceu no Centro Cultural a primeira edição da 

“Teia Cultural”, onde os seis pontos de cultura de Botucatu se encontraram 
para trocar informações e experiências.

O filme “Poucas e Boas” foi exibido no dia 11 de fevereiro. Película 
famosa, assinada pelo Diretor Wood Allen.

Clássicos no CCB - O Trio Lucas Fabris Jazz Band é a atração no mês 
de fevereiro promovido pela Diretoria do CCB. O evento aconteceu no dia 17.

“A Arte de Fao Carreira”. No dia 17 ocorreu a vernissage do artista 
plástico Fao Carreira. 

O Show “Momentos” em homenagem ao compositor botucatuense An-
gelino de Oliveira aconteceu no dia 09 de março apresentando variadas com-
posições desse consagrado autor.

Março (15), marcou a posse do escritor botucatuense Mafra Carbonieri 
na Academia Paulista de Letras. Uma caravana de botucatuenses, membros da 
ABL e do Centro Cultural, esteve na Capital, prestigiando tão honroso acon-
tecimento.

No dia 05 de Abril, o Prof. José Sebastião Pires Mendes, promoveu 
interessante palestra sobre o “Santo Sudário”. O evento ocorreu no salão de 
conferências da entidade.

Em 7 de Abril, o grupo “Aventureiros do Túnel”, criado pelo Anto-
nio Carlos dos Santos – membro da diretoria e mais conhecido como NICA, 
organiza passeio ao primeiro Túnel da antiga Estrada de Ferro Sorocabana 
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localizado no Lajeado.
Em abril ocorreu o lançamento do livro “Rabo de Bugio” do contista 

Cláudio de Almeida Martins. O Centro Cultural sediou o acontecimento, com 
a presença do escritor Francisco Marins da Academia Paulista de Letras.

Um interessante curso sobre ovos de Páscoa foi realizado no dia 30 de 
abril, dirigido pela Profa. Beatriz Galvão.

Lançamento do Livro “Os Porões da Rua Tutóia e Cartas do Presídio” 
de autoria do militar reformado Exequiel Sanches. Narrativa da prisão do 
DOI-CODI. O evento aconteceu às 20 hs, no Centro Cultural de Botucatu.

Em 12 de maio, o Cine Clube Ybitu Katu, que funciona no Centro Cul-
tural, exibiu o filme “Casanova e a Revolução”

No dia 27 de abril, o acadêmico e membro do Centro Cultural, Prof. 
José Sebastião Pires Mendes, realizou o lançamento de seu primeiro livro 
“Fogo, Incenso e Catadupa”. A cerimônia e o coquetel foram prestigiados por 
familiares, amigos e colegas da Academia Botucatuense de Letras no Centro 
Brasil Itália.

O historiador João Carlos Figueiroa, em entrevista ao Diário da Serra 
(01 de junho) anuncia a restauração da Estação Ferroviária de Botucatu. 

No dia 11 de junho de 2012, o Prof. João Carlos Figueiroa, Presidente 
do Centro Cultural, publica crônica “Os 20 Anos do Diário da Serra” em ho-
menagem aos 20 anos desse órgão de imprensa em Botucatu.

Em 10 de agosto de 2012 o Centro Cultural promoveu uma interessante 
Mostra Fotográfica sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. O trabalho 
de pesquisa histórica e organização da mostra, foi realizado pelo pesquisador 
Moacir Bernardo.

Em 21 de setembro, o CCB abre a exposição “Cinquenta Anos das Co-
memorações do Dia da Árvore”, com fotos do plantio solene das “sibipirunas” 
que hoje ornamentam o prédio da Prefeitura de Botucatu.

Em 1º de outubro de 2012, o Movimento Teatral e o CCB abrem a 
MOSTRA DE ARTES VISUAIS CARROSSEL com trabalhos dos projetos 
sociais do Jardim Aeroporto, Vitoriana, PIEC (Monte Mor) e CRAS Norte, 
mantidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social.
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Em 08 de outubro do mesmo ano, o CCB, conjuntamente com o cine-
asta e produtor de audiovisuais e Luciano Fabris, começam as exibições do 
filme TRÊS PEDRAS, em versão especialmente elaborada para o projeto nas 
escolas municipais. As primeiras exibições foram feitas no Centro Cultural de 
Botucatu, a partir desta data, cxom frequência de mais de 600 alunos.

Em 09 de novembro de 2012, é aberta a exposição “Presença Toscana 
em Botucatu”, por ocasião da visita dos historiadores Paolo Bisoli e Caterina 
Rapetti, do “Museu da Emigração do povo da Toscana”.

Em 12 de novembro é aberta quarta Mostra de artes dos alunos da Fun-
dação Casa de Botucatu, com o nome de “CASA DAS ARTES”. A Mostra foi 
aberta e conduzida pelo CCB, Secretaria Municipal de Cultura e organizada 
em conjunto com o CRAMI e CASA BOTUCATU.

Em 21 de dezembro, às 18 horas, o CCB realiza seu evento de encerra-
mento do ano de comemoração dos 70 anos de vida da entidade, promovendo 
sessão solene, coquetel, abertura de exposição de fotos históricas, lançamento 
do livro de memórias de Olavo Godoy, lançamento do video-documentário de 
autoria de David Devidé e Julio de Carvalho e do Cartão filatélico comemo-
rativo dos 70 anos.

Em 21 de dezembro, às 20 horas, o CCB lança o novo livro de Miguel 
Archangelo Garcia, associado da entidade e funcionário aposentado do judici-
ário botucatuense. Nome do livro: “O homem e seus Desígnios ¨C a herança 
de um alcoolatra”.
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DOCUMENTOS IMPORTANTES

LEI N. 23
DE  03 DE JUNHO DE 1948.

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições legais, faz 
saber que a Câmara Municipal de Botucatu decretou e eu sanciono e promulgo a 
seguinte Lei:

ART 1º - Fica considerado de Utilidade Pública o “CENTRO CULTURAL 
DE BOTUCATU”.

ART 2º  - Esta Lei entrará em vigor na data de sua promulgação e publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Botucatu, 03 de junho de 1948.
Renato de Oliveira Barros

Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE BOTUCATU
Projeto de Lei 53 – 12/08/1952

DECRETA
ART. 1º  - Fica o Sr. Prefeito Municipal autorizado a doar ao CENTRO 

CULTURAL DE BOTUCATU, TEATRO AMADOR DA ESCOLA NORMAL 
“DR. CARDOSO DE ALMEIDA” e “LIGA ESTUDANTINA BOTUCATUEN-
SE”, uma área de terreno medindo 20 metros de frente, por 60 metros da frente aos 
fundos, situada ao lado do prédio da Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos, 
na Praça 15 de Novembro, confrontando com as ruas Morais Barros, General Teles 
e Siqueira Campos.

ART. 2º - O CENTRO CULTURAL DE BOTUCATU, O TEATRO AMA-
DOR DA ESCOLA NORMAL “DR. CARDOSO DE ALMEIDA”, E A “LIGA 
ESTUDANTINA BOTUCATUENSE”, deverão iniciar em conjunto a construção 
do prédio que será denominado “CASA DA CULTURA DE BOTUCATU”, dentro 
do prazo de 2 anos e que deverá ser terminado no de 10 anos.

ART.3º - Em caso de dissolução de qualquer uma das sociedades especificadas 
nesta Lei, o patrimônio passará a pertencer, novamente, ao Município de Botucatu, 
sem ônus e indenização de qualquer espécie.

Parágrafo Único : Revertendo o patrimônio para o Município de Botucatu, 
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a Prefeitura Municipal fica obrigada a manter em funcionamento uma Biblioteca 
Municipal e um Teatro de Amadores.

ART.4º - O Teatro Amador da Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida” 
não poderá ceder sua sala de espetáculos para representações profissionais, nem tão 
pouco poderá cedê-la para conferências raciais, políticas e religiosas.

ART. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 12 de agosto de 1952.
Manoel Paes de Almeida  ( Autor )

LEI 868
De 19 de outubro de 1960.
Emílio Peduti, Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei:-

Artigo 1º - Fica designada uma verba especial de Cincoenta mil Cruzeiros 
( Cr$ 50.000,00 ) como auxilio ao Centro Cultural de Botucatu, para a construção 
de sua sede social.

Artigo 2º - A importância necessária para o fiel cumprimento do Artigo an-
terior, será consignada no orçamento para o exercício de 1961.

Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.

Botucatu, 19 de outubro de 1960
Emilio Peduti
Prefeito Municipal

PREFEITURA  MUNICIPAL DE  BOTUCATU
LEI N. 950 
De 04 de novembro de 1961.
EMILIO PEDUTI, PREFEITO MUNICIPAL DE BOTUCATU, usando de 

suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona 
e promulga a seguinte Lei,

Artigo 1º - Fica a Prefeitura Municipal de Botucatu, autorizada a firmar um 
convênio com o CENTRO CULTURAL DE BOTUCATU, para a conclusão do 
prédio dessa Instituição, na sede do Município, em terreno da Municipalidade e 
cedido por COMODATO para esse fim, bem como estabelecer condições no referido 
documento para também ali instalar-se a Biblioteca Municipal.
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Artigo 2º - O Convênio a que se refere a presente Lei terá duração nunca 
inferior ao prazo do Comodato referido no artigo 1º desta Lei.

Artigo 3º - O Poder Executivo consignará no orçamento para 1962, a quantia 
de Cr$ 200.000,00 ( Duzentos Mil Cruzeiros ) para ocorrer as despesas iniciais, em 
conjunto com as disponibilidades financeiras presentes e futuras daquela entidade.

Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
às disposições em contrário.

Botucatu, 04 de novembro de 1961
O PREFEITO MUNICIPAL, Emilio Peduti

LEI  977
De 20 de dezembro de 1961
Emilio Peduti, Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições 

legais, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a 
seguinte lei:

Artigo 1º - Fica aberto na Contadoria Municipal, um crédito especial de Cr$ 
50.000,00 ( Cincoenta Mil Cruzeiros ) como auxilio ao Centro Cultural de Botucatu, 
para construção de sua sede social.

Artigo 2º - As despesas provenientes com a abertura do crédito constante do 
artigo 1º , serão cobertas com os recursos do excesso de arrecadação já previsto na 
seguinte verba do orçamento, dependendo do seu recebimento no corrente exercício.

850 – 4 – Receita da União
851 – 4 – 13 – 0 – Quota atribuída ao Municipio, de acordo com o artigo 

14 – N. IV ... Cr$ 50.000,00
Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.
Botucatu, 20 de dezembro de 1961
Emilio Peduti
Prefeito Municipal de Botucatu

PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  BOTUCATU
LEI N. 1133
DE 11 DE JUNHO DE 1964.
JOAQUIM AMARAL AMANDO DE BARROS, PREFEITO MUNICIPAL 

DE BOTUCATU, usando de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Muni-
cipal decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei :
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ART.1º - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a doar, ao “CENTRO 
CULTURAL DE BOTUCATU” e a “ASSOCIAÇÃO DE CANTO CORAL DE 
BOTUCATU”, em condomínio, o imóvel seguinte – “UM TERRENO, de forma 
regular, situado nesta cidade, Município e Comarca de Botucatu – 1º subdistrito 
e 1ª circunscrição, à rua General Teles, medindo dezoito metros e vinte e cinco 
centímetros, de frente, por trinta metros da frente ao fundo, dividindo com a rua 
Siqueira Campos, de um lado, com propriedade do “Teatro Amador da Escola 
Normal “Dr. Cardoso de Almeida”, de outro lado, e,  ao fundo, com o Departa-
mento dos Correios e Telégrafos, - terreno este transferido para a classe de bem 
dominical do Município, pela Lei n. 374, de 23 de dezembro de 1953.

ART.2º - Da escritura de Doação deverão constar as condições seguintes:
a) Não poderão os donatários vender ou ceder, a qualquer título, o imóvel 

doado e as benfeitorias nele existentes;
b) Dissolvida uma das sociedades donatárias, suas benfeitorias passarão 

a pertencer à remanescente, mantida a doação integralmente em relação à esta;
c) Dissolvidas ambas as sociedades donatárias, o bem doado, bem como 

as benfeitorias nele existentes, reverterão ao patrimônio da doadora;
d) A doadora poderá realizar, nas dependências do prédio construído no 

imóvel doado, festas cívicas ou culturais, avisadas as donatárias com a antece-
dência mínima de 10 dias; e

e) O prédio a ser construído, no terreno doado, deverá estar concluído 
no prazo de três anos, contados da data da assinatura da escritura de doação.

ART. 3º - Infringidas quaisquer das condições da doação autorizada 
nesta Lei, a parte da infratora no bem doado e nas benfeitorias ou construções 
existentes reverterão à doadora, independentemente de qualquer indenização.

ART.4º - Fica mantido o Convênio celebrado entre a Prefeitura e o “Centro 
Cultural de Botucatu”, nos termos da Lei N. 950 de 04 de novembro de 1961, 
cujos efeitos ficam, nas mesmas condições, estendidos à Associação de Canto 
Coral de Botucatu.

ART.5º - As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão 
por conta das donatárias.

ART.6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

    Botucatu, 11 de Junho de 1964.
   O PREFEITO MUNICIPAL,
   JOAQUIM AMARAL AMANDO DE BARROS
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LEI N. 1518
DE 08 de novembro de 1967.
Joaquim Amaral Amando de Barros, Prefeito Municipal de Botucatu, usando 

de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona 
e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º  - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder um auxilio no 
valor de NC$ 3.000,00 ( três mil cruzeiros novos ), para fazer face as despesas com 
o prosseguimento e conclusão de obras do Centro Cultural de Botucatu.

Artigo 2º - Para atender ao pagamento do auxilio concedido pelo artigo 
1º desta lei, fica o Prefeito Municipal autorizado a abrir na Contadoria Municipal 
um crédito especial no valor de NC$ 3.000,00 ( três mil Cruzeiros Novos), assim 
classificadas :

Educação e Cultura
Biblioteca Municipal
4.0.0.0.67 – Despesas de Capital
4.3.0.0.67 – Transferência de Capital
4.3.2.0.67 – Auxilio para Obras Públicas
4.3.2.4.67 – Entidades  ................ NC$ 3.000,00

Artigo 3º - Para cobertura do crédito aceito pelo artigo 2º desta lei, fica 
utilizado o excesso da arrecadação já verificado na seguinte rubrica do orçamento 
vigente, abaixo especificada e na proporção declarada a saber:

1.4.0.00 – transferências correntes
1.4.1.00 – Participação do fundo Instituído pelo artigo 21, da Emenda Cons-

titucional N.18
Artigo 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 

as disposições em contrário.
Botucatu, 08 de novembro de 1967.
Joaquim Amaral Amando de Barros
-  PREFEITO  MUNICIPAL –

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU
Projeto de lei N. 82/87
De 27 de Novembro de 1987
“AUTORIZA A DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL AO CENTRO CULTURAL 

DE BOTUCATU E À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL”
ANTONIO JAMIL CURY, Prefeito Municipal de Botucatu, no uso de suas 

atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele sanciona e 
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promulga a seguinte Lei :
ARTIGO 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar para o “CENTRO 

CULTURAL DE BOTUCATU” e à “ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL 
– SECÇÃO SÃO PAULO, em condomínio, o imóvel abaixo descrito:-

“Um terreno, situado nesta cidade, município e Comarca de Botucatu, 1ª 
subdistrito, 1ª Circunscrição, com frente para a Rua General  Telles, esquina com a 
rua Siqueira Campos, medindo 19:00 (dezenove) metros de frente, por 30,00 ( trinta) 
metros da frente ao fundo, dividindo na frente e de um lado com as mencionadas 
vias públicas, de outro lado divide com propriedade do Teatro Amador da Escola 
Normal “Dr. Cardoso de Almeida” de Botucatu, e nos fundos com propriedade da 
Prefeitura Municipal de Botucatu, havido em maior porção através da transcrição 
n. 17 do Livro 4-Auxiliar da 2ª Circunscrição local”.

Artigo 2º  - A doação será feita mediante as condições aqui estipuladas, a 
saber:-

a) O terreno deverá servir para a construção de um prédio, em dois pavimentos, 
destinado à instalação da sede do primeiro donatário, no pavimento térreo; e à ins-
talação da “CASA DOS ADVOGADOS DE BOTUCATU”, no pavimento superior;

b) O pavimento superior deverá ser construído pela segunda donatária, e, 
uma vez construído, os donatários deverão estabelecer um condomínio vertical no 
imóvel, cada qual ficando com sua parte individualizada;

c)  A construção do segundo pavimento deverá ser iniciada, pela segunda 
donatária, dentro de doze meses e terminar em vinte quatro meses, a contar da 
publicação desta lei;

d) O primeiro donatário não poderá dissolver-se ou extinguir-se, nem sua 
Diretoria poderá ficar acéfala por tempo superior a seis (06) meses;

e) A segunda donatária não poderá extinguir ou remover a Sub-Secção de 
Botucatu da Ordem dos Advogados do Brasil;

f) Os donatários não poderão mudar as destinações do imóvel ora doado, 
seja a qualquer tempo;

g) Os donatários não poderão ceder ou transferir, a qualquer título, a posse 
ou domínio do imóvel doado, sem a prévia e expressa concordância da doadora.

Parágrafo Único :- A infringência de qualquer uma das condições impostas 
neste artigo, acarretará à infratora a devolução do imóvel e suas benfeitorias à doa-
dora, independentemente de ônus ou indenização de quaisquer espécies.

Artigo 3º  - As eventuais despesas com a execução desta Lei, correrão por 
conta da verba orçamentária respectiva.

Artigo 4º   - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário.

    ENG. ANTONIO JAMIL CURY
     PREFEITO MUNICIPAL
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SEGUNDO CARTÓRIO DE NOTAS DE BOTUCATU
-  Comarca de Botucatu –

ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO
VALOR :- 420.000,00

Saibam quantos esta virem que aos treze dias, do mês de abril, de mil 
novecentos e oitenta e oito, nesta cidade de Botucatu, Estado de São Paulo, em 
Cartório, sito à Avenida Dom Lúcio, n.76, perante mim Escrivão do 2º Cartório de 
Notas, compareceram partes entre si justas e contratadas, a saber :- como outorgante 
doadora :- PREFEITURA DO MUNICIPIO DE BOTUCATU, pessoa Jurídica de 
Direito Público Interno, inscrita no CGC do MF. Sob No.46.634.101/0001-15, com 
sede nesta cidade na Praça Pedro Torres, representada por seu Prefeito Municipal 
Antonio Jamil Cury, RG. 2.915.459 – SSP –SP, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, 
CPF. 060.311.708-25, residente e domiciliado nesta cidade, no uso e gozo de suas 
atribuições legais; e , como outorgados donatários : - CENTRO CULTURAL DE 
BOTUCATU, entidade de Utilidade Pública, com sede nesta cidade, na Praça XV 
de Novembro, N.30, inscrita no CGC. do MF. Sob N.45.526.282/0001-01, neste 
ato representada por seu Presidente, Dr. Amaury Rodrigues de Campos, brasileiro, 
casado, advogado, inscrito na OAB/SP sob. N. 27.557 e no CPF. 042. 521.368-49, 
com escritório nesta cidade, na Rua general Telles, n. 1.081, nos termos dos seus atos 
constitutivos que ficam arquivados nestas Notas, na pasta n.04, fls.02; e ORDEM 
DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB – SECÇÃO DE SÃO PAULO, com 
sede na Praça da Sé, n. 385, inscrita no CGC do MF. Sob N. 43.419.613/0001-70, 
neste ato representada por seu Presidente Dr. Antonio Claudio Mariz de Oliveira, 
brasileiro, casado, Advogado, inscrito no CPF. Sob. N. 410.712.208-53 e na OAB/
SP sob N. 23.183, residente e domiciliado na Capital deste Estado; os presentes 
reconhecidos como os próprios – por mim Escrivão, do que dou fé. E, pela doadora, 
pela forma de sua representação, me for dito que a justo titulo é senhora e legitima 
possuidora, livre e desembaraçada de ônus, impostos ou hipotecas, mesmo legais, do 
imóvel consistente em UM TERRENO, situado nesta cidade, Município e Comarca 
de Botucatu, 1º Subdistrito, 1ª Circunscrição, com frente para a rua General Telles, 
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esquina com a rua Siqueira Campos, medindo dezenove metros de frente, por trinta 
metros da frente ao fundo, dividindo na frente e de um lado, com as mencionadas 
vias públicas; de outro lado, divide com propriedade do Teatro Amador da Escola 
Normal “Dr. Cardoso de Almeida”, de Botucatu e nos fundos com propriedade da 
Prefeitura Municipal de Botucatu, adquirido em maior porção pela transcrição n. 17, 
L.4 – auxiliar do 2º Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca; identificado na 
Prefeitura Municipal desta cidade sob. N. 02.03.097.001; que assim, por meio desta 
escritura e na melhor forma de direito, sem induzimento, coação ou constrangimento 
de quem quer que seja, ela doadora faz doação do imóvel descrito e caracterizado, 
em partes iguais, aos donatários CENTRO CULTURAL DE BOTUCATU E OR-
DEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB – SECÇÃO DE SÃO PAULO, 
pelo que, desde já, tornando efetiva a presente doação, cede e transfere às pessoas 
dos donatários toda a posse, direitos, domínio e ações que em mencionado imóvel 
tinha e exercia, para que dele os mesmos usem e gozem como seu  que fica sendo de 
hoje em diante, por força desta escritura, prometendo fazer a presente doação sem-
pre boa, firme e valiosa, respondendo pela evicção de direito se e quando chamada 
à autoria. Pelos donatários, por seus representantes me foi dito que era verdadeiro 
todo o exposto, razão pela qual aceitavam esta em todos os seus termos, tal como 
nela se contém e declara, notadamente das cláusulas resolutivas constantes da Lei 
Municipal N. 2.671/87, adiante expressamente diserminadas, exibindo-me a guia 
autenticada mecanicamente e arquivada sob. N. 0308, referente ao pagamento do 
imposto sobre transmissão inter-vivos, nos termos do artigo 139, da Lei Federal 
N. 4.215 de 27/04/1963 ( Artigo 31, inciso V, Letra “a” da Constituição Federal ) e 
artigo 5º , inciso 11 da Lei Estadual N.9.591 de 30 de 12 de 1966. Que, para efeito 
desta escritura o imóvel ora doado foi estimado em Cz$ 420.000,00 ( Quatrocen-
tos e Vinte Mil Cruzados ) e, de conformidade com a Lei Municipal 2.671 de 02 
dezembro de 1987, deverá servir para a construção de um prédio, em dois pavi-
mentos, destinado à instalação da sede do primeiro donatário, no pavimento térreo 
e à instalação da “CASA DOS ADVOGADOS DE BOTUCATU”, no pavimento 
superior; o pavimento superior deverá ser construido pela segunda donatária, e, 
uma vez concluído, os donatários deverão estabelecer um condomínio vertical no 
imóvel, cada qual ficando com sua parte individualizada; a construção do segundo 
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pavimento, deverá ser iniciada pela segunda donatária, dentro de doze meses, e 
terminar em vinte e quatro meses, a contar da publicação da Lei Municipal N. 
2.671, de 02 de dezembro de 1987; o primeiro donatário, não poderá dissolver-se 
ou extinguir-se, nem sua Diretoria poderá ficar acéfala por tempo superior a seis 
meses; a segunda donatária não poderá extinguir-se ou remover a sub-secção de 
Botucatu da ordem dos Advogados do Brasil; os donatários não poderão mudar as 
destinações do imóvel ora doado, seja a qualquer tempo; os donatários não poderão 
ceder ou transferir a qualquer titulo, a posse ou domínio do imóvel doado, sem 
a prévia e expressa concordância da doadora. A infrigência de qualquer uma das 
condições impostas neste artigo, acarretará, à infratora a devolução de sua parte 
individualizado imóvel e suas benfeitorias à doadora, independentemente de ônus 
ou indenização de qualquer espécies. Para cumprimento da Lei 7.433, foi exibida 
e arquivada na pasta 4/88, a Certidão da transcrição N.17, com negativa de ônus 
e alienações, tendo as partes dispensado os demais documentos exigidos pela 
mesma Lei. Declararam as partes contratantes que assumiam expressa e solidaria-
mente a responsabilidade pelo pagamento de quaisquer tributos incidentes sobre 
o imóvel objeto desta escritura, bem como autorizavam as averbações e registros 
que se fizerem necessários. Assim o disseram e dou fé. A pedido das partes lavrei 
esta escritura, a qual feita e lhes sendo lida, acharam-na conforme, outorgaram, 
aceitaram e assinaram, do que de tudo dou fé. Eu, Vera Lúcia Sacco, Escrevente 
autorizada, datilografei. E eu, Francisco Múrcia de Souza, Escrivão, subscrevi. a.a) 
Antonio Jamil Cury, Amaury Rodrigues de Campos, Antonio Claudio Mariz de 
Oliveira, Antonio Herminio Delevedove, Osvaldo Paes de Almeida. Devidamente 
selada. Transladada em seguida e dou fé. Eu, Francisco Múrcia de Souza, Escrivão, 
subscrevi, conferi e assino em público e raso. 

                                                Em testemunho da verdade,
                                                  Francisco Múrcia de Souza

________________________________________________________________
OBRAS consultadas para a compilação do precedente trabalho: Arquivo do Centro 
Cultural de Botucatu; “Achegas para a História de Botucatu” de Hernâni Donato; 
Depoimentos de Sebastião da Rocha Lima (in memoriam); “Folha de Botucatu” 
e “Correio de Botucatu”.
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