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JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

Prefácio

Os rascunhos deste livro, abrangendo desde as origens de
Botucatu até aproximadamente 1950, ficaram guardados no Convivium -
Espaço Cultural, criado pelo insigne escritor botucatuense, Dr. Francisco
Marins, que cumpre dignamente a função de depositário de boa parte de
nosso passado cultural. Não fora a prestimosa guarda e talvez estes
rascunhos tivessem desaparecido, amputando irremediavelmente uma parte
radical da história botucatuense.

O estilo de João Thomaz é escorreito e limpo, facilitando a
organização do escrito, mas havia nos textos várias repetições e algumas
pouquíssimas incongruências, próprias dos rascunhos. O primeiro trabalho
dos revisores foi, assim, colocar em ordem alfabética os logradouros, para
tecer com maior precisão as informações dispersas, sobre cada um deles, e
em seguida organizar o texto final, praça por praça, rua por rua.

Em seguida, organizamos um índice dos logradouros,
acrescentando os nomes atuais (2007), para facilitar a consulta dos leitores.
Assim, procurando nesse índice o nome atual do logradouro, o leitor terá a
remissão aos nomes mais antigos, e vice-versa.

Utilizamos um mapa de ruas, feito pelo autor, referente ao ano
de 1884, e acrescentamos um outro, de 1890, que julgamos fosse de sua
aprovação, pois era um historiador altamente informativo, indo até às
minúcias.

Antes do assunto propriamente dito, apresentamos algumas
informações sobre a família Almeida, que tantos relevantes serviços prestou
a Botucatu.

Hoje sanamos, em parte, uma injustiça que se fazia ao autor.
Quem sabe, num futuro próximo, consigamos editar suas outras obras, tão
meritórias quanto esta.

Os revisores
Trajano Carlos de Figueiredo Pupo
Maria Antonieta Barbosa da Silva
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A família Almeida
João Thomaz de Almeida casou-se com Maria Virgínia de Almeida

e viveram em Itapeva, antiga Faxina, onde nasceu seu filho Gamaliel, em
1882. Em 1885 João já morava em Botucatu, onde nasceu seu filho, Levy,
nesse ano. Nessa mesma cidade nasceram mais os filhos João, homônimo
do pai (1888), Achiles (1890) e Eurico (1894). Infelizmente não pudemos
obter a data dos outros filhos Joel, Heitor, Genésio, Pedro, e das filhas
Iracema, Lydia, Esther, Maria. Sabemos apenas que em 1906 já eram
maiores de idade Gamaliel, Lydia e Levy, sendo todos os outros menores,
e que Joel e Iracema faleceram antes de 1944.

João Thomaz, pai, era Presbítero da Igreja Presbiteriana Sinodal,
e também o primeiro fotógrafo de Botucatu. A família Almeida morava na
rua Riachuelo (atual Amando de Barros), nº 92, onde ficam hoje as Lojas
Marisa. João, no início do século 20, foi o Presidente da Câmara Municipal.
Em 1901, juntamente com o Procurador Miguel Alvarenga, fundou o jornal
“Correio de Botucatu”, do qual foi Secretário. Foi também da Loja
Maçônica Guia Regeneradora. Tinha uma chácara primorosamente cuidada,
que produzia várias espécies de frutas nacionais e estrangeiras. João vendia
frutas e mudas de videiras, para ajudar no sustento da numerosa família.

Depois de uma vida dedicada à família e à sua cidade do coração,
Botucatu, João faleceu, em 04.07.1906, deixando para a posteridade os
retratos de famílias e da cidade, juntamente com sua pregação religiosa e
seus atos de bondade e de benemerência. Mas sua maior e mais preciosa
herança, sua e de sua esposa, foram os filhos que deixaram, e que elevaram
bem alto o nome de sua cidade, na literatura, no jornalismo e na política,
mercê de sua sensibilidade, operosidade, dedicação e inteligência.

Traçamos, em seguida, uma biografia dos filhos que ficaram em
Botucatu por mais tempo, lamentando não termos encontrado mais
informações sobre aqueles que se ausentaram mais precocemente.

Gamaliel de Almeida
Nasceu em Itapeva, em 1882, mas ainda criança mudou-se para

Botucatu. Fez o curso primário no Colégio Botucatuense, na rua Riachuelo
(atual rua Amando de Barros), a poucos metros  de  sua  casa,  nessa  rua
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número 92, onde hoje estão as Lojas Marisa.
Em 1906 faleceu seu pai, e então o substituiu na gerência do

jornal “Correio de Botucatu”. Em 1908 dirigiu a Typografia Gamaliel,
até pelo menos 1911. Foi secretário da Câmara Municipal de Botucatu.
Durante muitos anos escreveu a coluna “Alerta!”, no “Correio”, sob o
pseudônimo de J. Velho. Correspondente do jornal “O Estado de São
Paulo”, durante 10 anos. Foi secretário da Associação de Proteção aos
Morféticos, num período entre os fins dos anos 10 e início dos 20.

Mudou-se então para Sorocaba, onde foi redator do jornal
“Cruzeiro do Sul”.

Depois se mudou para Bauru, onde foi Secretário da Câmara
Municipal, Fiscal do Almoxarifado da Noroeste do Brasil, Contador do
Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, onde aposentou.
Foi representante do jornal “O Estado de São Paulo”, em Bauru, durante
10 anos.

Foi contista, poeta, tipógrafo, jornalista corajoso e criativo.
Publicou sua literatura em vários jornais e revistas, inclusive a “Revista da
Semana”, do Rio de Janeiro.

Alberto Rocha Lima, na homenagem que o Centro Cultural de
Botucatu, em 1943, prestou aos Almeida, disse:

“Como que voltaria ao passado! Àqueles dias felizes
do”Correio de Botucatú”, em que, ao redor de seus prélos, eu recebia
dos Irmãos Almeida, proprietários do jornal,o calor da sua amizade e
entusiasmo. Éramos um grupo de moços - que hoje pertencem à velha
geração! O Gamaliel de Almeida, mais velho, cuja pena fulgurante e
viva emprestava ao jornal um cunho de seriedade, não raro pontilhada,
de fino humorismo. Era por isso o J. Velho, cujos artigos dariam hoje
para dezenas de livros, que serão talvez publicados algum dia.Os outros
eram Eurico e o João Almeida, tão cheios de encanto e alegria. Dentro
da redação, imperava a vida, na sua exuberância. Cada artigo dos
colaboradores, quando bem feito, era lido em voz alta, junto à caixa
dos tipos”.
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Nasceu em Botucatu, em 12.06.1885. Fez o curso primário com
brilhantismo,já prenunciando seus dotes literários. Trabalhou como tipógrafo
no jornal “Correio de Botucatu”, do qual seu pai era secretário. Em
1906 mudou-se para Sorocaba, onde dirigiu o jornal “Cruzeiro do Sul”,
editando também um jornalzinho lítero-humorístico, “O Veneno”, com
farpas políticas.

Em 1912 volta para sua cidade natal, dirigindo o “Correio de
Botucatu”, antes gerenciado por seu irmão Gamaliel. Neste jornal redigiu
a coluna que trazia a figura de uma mosca, e então ficou conhecida por
este nome. Foi uma seqüência magnífica de crônicas, de alto cunho literário,
social e político, constituindo-se seu autor num verdadeiro e pertinaz protetor
do bem público. Publicou também vários poemas seus, de grande beleza.

Levy, dentre suas incansáveis atividades, foi Curador de Órfãos
e Ausentes, secretário da Misericórdia, presidente, secretário e orador de
algumas instituições botucatuenses.

Em 1917 dirige a Typografhia Commercial, na Rua Riachuelo,
92. Estava no auge de suas atividades quando foi atingido pela gripe
espanhola, em outubro de 1918, sendo uma das vítimas fatais. Damos
abaixo dois depoimentos sobre sua personalidade.

Sebastião de Almeida Pinto, no artigo “Os irmãos Almeida”,
publicado na Folha de Botucatu, de 07.02.1953, diz:

“Levy de Almeida, eu o conheci em 1916. Moço forte estuante
de vida, inteligente, orador fluente, era o campeão da popularidade
em Botucatu. Páu para toda obra, era jornalista, Curador de Órfãos,
politico, presidente de clubes e associações, patrocinador de festivais
e animador de tudo. Mas era jornalista, acima de tudo. Sua morte, na
pandemia gripal de 1918, foi uma perda irreparavel. O povo chorou a
morte do lidador, do idealista”.

Alberto Rocha Lima, em homenagem que o Centro Cultural de
Botucatu prestou a Levy, conta como era este insigne botucatuense:

“Mais tarde, pouco tempo depois, veio o Levy de Almeida -
que parecia a alegria e a saúde personificadas. Dentro das oficinas
parecia haver, por vezes, clarões  fulgurantes  de  sol.  As  oficinas  se

Levy Thomaz de Almeida
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sublimes de”L’Ilustrazione”, que recebia diariamente da Itália, e
iniciava-nos nos primores das edições magníficas da Divina Comédia,
dos Lusiadas.Aquilo não era mais um jornal - era um centro de
ensinamentos e de arte, iluminado pela alegria de viver e de sentir!

Mas o Levy passou a impôr-se, nessa ocasião, no meio
botucatuense. Nas festas do Clube 24 de Maio ou do Gabinete
Recreativo, as dansas e os saraus perdiam a graça, enquanto não
aparecia, lá dentro, a figura expressiva, cintilante, incomparavelmente
comunicativa de Levy. E logo que ele aparecia, no topo da escada,
depois de longa expectação, ouvia-se um grito em tôdas as gargantas,
como se fosse o próprio sol que irrompesse dentro daquele tunel de
que nos fala Platão, em a “Republica”: “Levy!” Todos o rodeavam.
Ele falava com todos, irradiante de entusiasmo. As almas se
incendiavam. A orquestra, sob o comando da flauta do Vicente Rocha
ou do Moscoliato, rompia logo em catadupa de harmonia; e o baile
somente terminava, com a saudade, nas lindas madrugadas de
Botucatú.

Era assim o Levy, daquele nosso bom tempo! E como ele
escrevia bem! Como eram primorosas e cheias de verve e aticismo as
suas notas e artigos! Como era imenso o seu coração e formoso o seu
espírito!Tão grande que não podiam caber, em realidade, neste mundo,
tão cheio de misérias, de egoismo e de ingratidão! E foi por isso, talvez,
que a morte o levou, rapidamente. E é por isso, também, que todos
hoje choramos o seu prematuro desaparecimento, com as mesmas
lágrimas que foram derramadas na ocasião de sua morte - por que a
amizade é uma cousa eterna. Os impérios se desmoronam, em que
pese à ambição dos homens; são coisas materias, pereciveis; mas as
belezas e esplendores do espírito não morrem nunca; e em meio dos
escombros da matéria, ninguem ainda pode matar o bem, a amizade,
o amigo, a arte e a própria glória”.

 incendiavam de beleza e de arte.  O Gamaliel mostrava-nos  páginas
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o jornal “Correio de Botucatu”, dirigido por seu pai. Estudou na Escola
Botucatuense, também chamada Escola Americana ou Protestante, onde
se preparou para ingresso na Escola Normal de São Paulo, onde se formou
professor, em 1916.

Em 1917 publicou seu primeiro livro de versos, “Alma simples”.
Casou-se com Anna Zizina de Arruda. Em 1920 já está em Sorocaba,
onde foi sucessivamente, Diretor do Ginásio Municipal e Diretor da Escola
Normal.

Em 1928 publica “Minha seara”, com poemas mais maduros,
e também de grande força e beleza. Deixou também “Leituras Infantis”,
aprovado pela Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo, como
livro texto, com funções didáticas.

Em 1929 diplomou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais
pela Faculdade de Direito de São Paulo. A partir desse ano escreve para
os diários paulistanos “Gazeta” e “Folha da Manhã”. Em 1930 é
Consultor Jurídico da Prefeitura de Sorocaba. Ajudou a organizar o Partido
Constitucionalista, em Sorocaba, em 1931. Faleceu nessa cidade, em
22.10.1936.

Alberto Rocha Lima deixou seu depoimento sobre Achiles, em
1943.

“Mais tarde vim conhecer, aqui em São Paulo, o Aquiles de
Almeida.

Estes irmãos Almeida são extraordinários: eles parecem que
nasceram com o privilégio do talento. Aquiles passou a visitar-me
constantemente enquanto fazia o seu curso de direito aqui na Capital.
Trazia as mãos resplendendo de versos e poemas. Que perdulário de
talento! A poesia lhe inundava a alma e êle parecia versificar o próprio
direito. Vinha ler-me os seus versos e talvez pelo calor de minha
amizade, gostava de ouvir minha impressão. Eram horas felizes - como
que a continuação daqueles dias venturosos do” Correio de Botucatú”,
do “Pirilampo” do Nelo Pedretti, da esfuziaste “Verruma!” Aquiles
de Almeida também não mais existe! Um dia o coração, cansado talvez
de bater tanto pela vida e pela arte, começou de baquear.

Achiles de Almeida
Nasceu em Botucatu, em 20.06.1890. Em 1905 já escrevia para
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Ele já estava em Sorocaba, em pleno apogeu de sua careira
de professor e advogado. Casado, continuava a fazer versos; e
escrever-me, e mandava-me páginas de ourivesaria, algumas com sua
própria letra, como as conservo até hoje. O coração, porém, lhe morria
aos poucos. Dizem que, sentindo-se partir desta vida, quis ver a
natureza, o quintal, as roseiras que recebiam o seu carinho, as
hortaliças cheias de vida, as galinhas que cacarejavam ao sol.
Fizeram-lhe a vontade. Sentado numa poltrona, olhava o quintal,
olhava a Vida! Uma espécie de pre-saudade molhava-lhe o olhar de
poeta! Aquilo era Natureza, a Existência, o Ar, a Luz!

É bem provavel que se lembrasse de Goethe, ao exclamar
quase dentro já da Grande Sombra: - Luz! Luz!

Morreu logo depois, levando no espírito esse retrato inocente
e bom da Vida e, no fundo do coração, a Saudade das pessoas da
família e dos amigos, que êle sabia amar e querer como poucos que
tenho conhecido”.

A Folha de Botucatu, de 11.03.1942, publicou o artigo “O nome
de um botucatuense”, com o subtítulo “No Dicionário Bio-
bibliográfico”.

“No «Dicionario Bio Bibliografico», primeiro volume, do sr.
J Velho Sobrinho, a página 493, com um clichê de Aquiles de Almeida,
aparece a seguinte nota bio - bibliografica:

«Aquiles de Almeida N. em Botucatú (S. Paulo) - f. em
Sorocaba (São Paulo) - 25-10-1936. Filho de José Thomaz de Almeida
e de Da. Maria Virginia de Almeida Moura. Diplomou-se, em 1916,
pela Escola Normal de São Paulo e, em 1929, pela Faculdade de Direito
da mesma cidade, tendo feito os estudos primarios no Colegio
Americano, de Botucatu. Foi um dos diretores do Partido
Constitucionalista de Sorocaba, diretor do antigo Ginasio Municipal
e da Escola Normal de Sorocaba. Exerceu as funções de consultor
juridico da Prefeitura de Sorocaba. Trabalhou na imprensa do interior
do Estado de São Paulo, desde 15 anos, escrevendo no «Correio de
Botucatu». Em 1929 era colaborador da «Gazeta» e da «Folha da
Manhã», diarios da capital paulista. Casado com da. Anna Zizina de
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Ha incorreções nessa pequena nota do dicionario.
Primeiramente não consta data do nascimento de Aquiles de Almeida.
Em segundo lugar o pai do poeta de «Alma Simples» nunca chamou
José Tomaz de Almeida; e sim João Tomaz de Almeida; em terceiro
lugar o nome da mãe de Aquiles não é Maria Virginia de Almeida
Moura mas, apenas Maria Virginia de Almeida.

Um trabalho de responsabilidade como é o «Dicionario Bio
- Bibliografico» não pode apresentar incorreções como essas”.

Eurico Levy de Almeida
Nasceu em Botucatu, em 1894. Em 1911, ainda jovem, fundou a

“Verruma”, jornal Rítero-humorístico, adversário político do cardosismo,
onde escreveu sob o pseudônimo de dr. Tonto-Lini, até 1923. Em 1918
tornou-se diretor do “Correio de Botucatu”, juntamente com seu irmão
João Thomaz, substituindo outro irmão, Levy, vitima fatal da gripe
espanhola, em outubro desse ano. Mas logo no ano seguinte deixa essa
direção.

Em 1920 publicou, juntamente com Ataliba Pires do Amaral, a
revista “Polyanthea”, comemorativa do Clube 24 de Maio. Dirigiu,
juntamente com Aloísio de Azevedo Marques, “O 24 de Maio”, publicação
periódica desse clube. Em 1925, com seu irmão João Thomaz, fundou o
Grêmio Dramático e Recreativo, que apresentou, até 1930, inúmeras peças,
nacionais e estrangeiras, que muito enriqueceram a vida cultural da cidade.
Nesse mesmo ano, com Emílio Maleus, editou e dirigiu “O Excelsior”,
boletim da Agência de Negócios Excelsior. De 1928 a 1930 escreveu na
revista “A Cruzada”, da Cruzada Brasileira em Botucatu. Faleceu em
Botucatu, em 1944.

Humorista, jornalista, ator de teatro, poeta, cronista, repentista,
contista,   Eurico foi assim retratado por Sebastião de Almeida Pinto, no
artigo, “Os irmãos Almeida”, publicado na Folha de Botucatu, de
07.02.1953:

“Eurico Levy, com quem mais convivi, por largos anos era
outro idealista. Espirito boemio e irrequieto, era todo coração. Para
servir aos amigos e à Patria. Humorista fino, poéta repentista, amador
teatral, jornalista satirico, desperdiçava inteligência. Morreu moço.
Com um sorriso noa lábios pilheriando da morte que se avizinhava.
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teatral, jornalista satirico, desperdiçava inteligência. Morreu moço.
Com um sorriso noa lábios pilheriando da morte que se avizinhava.

No jornalismo paulista, os irmãos Almeida foram figuras de
destaque. Crearam uma escola de jornalismo, honesto e sadio. Reais
serviços prestaram à coletividade. Eram combatentes da primeira linha.
Em tudo que se relacionasse com o progresso da cidade e o bem estar
do povo, lá estavam eles. Os irmãos Almeida - Levy, Eurico, João
Thomaz e Gamaliel - no velho “Correio de Botucatu”, no “Jornal de
Noticias”, e na “Folha de Botucatu”, assinalaram sua passagem pelo
jornalismo como verdadeiros homens da Imprensa, sempre
empenhados na luta pelo Bem e pelo Progresso.”

Os outros Almeida
Infelizmente muito pouco pudemos obter sobre os outros irmãos

Almeida, que deixaram Botucatu, precocemente, ou que aqui ficaram mais
isolados das lides culturais.

Alberto da Rocha Lima, em 1943, disse sobre eles:
“Os outros Almeida, não os conheço de perto, conquanto os

admire profundamente. O mesmo talento e valor incontestável. Dois
deles conheceram o alemão clássico, a ponto de, em tempos passados,
terem recebido elogios, um do próprio Emil Ludwig e o outro não sei
de quem. Somente sei que este tendo vindo ao Brasil, muito antes da
atual guerra e do horror do nazismo, chegou a dizer, que o Genésio
falava o alemão melhor do que os filhos da velha Germania, porque
era a lingua do Goethe, pura e cristalina sem as falhas dialetais que
hoje mareiam a lingua do autor do”Fausto”.

João Thomaz de Almeida, filho, autor deste Livro.
Filho de João Thomaz de Almeida e de Maria Virgínia de Almeida

nasceu em Botucatu, em 28.09.1888. Fez o curso primário e trabalhou
como tipógrafo desde criança, logo pendendo decididamente para o
jornalismo, função então já exercida por seu pai e por seus irmãos mais
velhos, Gamaliel e Levy.

Em 25.01.1910 casou-se com Maria Andrade, pertencente,
como ele, à
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Em 25.01.1910 casou-se com Maria Andrade, pertencente,
como ele, à comunidade dos presbiterianos independentes sinodais. O
casal teve os filhos Jeny, Ondina, Levy, Maria Virginia, Cecy, Gastão, José
e Joãozinho. Além desses, Mário, Nadir, Dulce, outra Cecy, e outro
Joãozinho, que morreram ainda crianças.

Em 1913, por sua iniciativa, é instituído o Dia do Jornalista
Botucatuense. Em 1918, com o falecimento de seu irmão Levy, vem a
substituí-lo na direção do “Correio de Botucatu”, juntamente com seu
outro irmão, Eurico. No ano seguinte passa a dirigir sozinho esse jornal,
mas alguns anos depois é substituído pelo irmão mais velho, Gamaliel. E é
nesse ano que ingressa na Loja Maçônica Guia do Futuro, em Botucatu.
Em 1924 participou da Revolução comandada por Isidoro Dias Lopes,
auxiliando muito na retirada das tropas revolucionárias, na chamada Coluna
Coronel João Alberto, no Paraná. Os revolucionários, derrotados, sofreram
muitas perseguições, e João atravessa então um período de grande
amargura.

Em 1925, mesmo enfrentando dificuldades, tem ânimo para fundar,
com seu irmão Eurico, o Grêmio Dramático e Recreativo. Em 1930, com
o golpe militar de Getúlio Vargas, João Thomaz precisa tirar vários salvo-
condutos, para locomover-se nos Estados de São Paulo e Paraná. Em
1931 fundou o “Jornal de Notícias”, com Nello Pedretti, periódico
noticioso, propriedade da Cia Weigang Ltda. Direção de João, redação
de Nello. Durou até 1934. Participou da Revolução Constitucionalista de
1932. Em 1933 foi nomeado para o Conselho Consultivo Municipal, de
Botucatu. Em 1934 foi Secretário da Prefeitura Municipal, cargo que
exerceu por muitos anos, incluve substituindo os prefeitos, na ausência
destes.

Em 1935 começa a trabalhar na Folha de Botucatu, dirigida por
Pedro Chiaradia. Em 1937 escreve a comédia “Tuníbio”. Era sócio dos
clubes 24 de Maio e Gabinete Literário Recreativo, tradicionalmente
antagônicos, sendo o primeiro amandista e o segundo cardosista, mas já
nesse tempo com laços de amizade. Em 1938 João recebe o Diploma de
Mérito da Associação Paulista de Imprensa.

 Em 1939 escreveu na revista “Orchideas”. Em 1940 fez parte
da Comissão Censitária Municipal do serviço de Recenseamento. Era
sócio, e contribuía mensalmente, da Misericórdia Botucatuense e Casa
Pia São Vicente de Paulo.
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combativo E não tinha medo de caretas.
Os leitores da “Folha”, tiveram o prazer de ler seus

elaborados trabalhos, sobre a historia de Botucatu.Gostava de folclore.
Seus estudos folclóricos eram conhecidos em outros Estados. Mas como
historiador, é que o João Thomaz de afirmava. Como Secretario da
Prefeitura botucatuense, ao reorganizar o Arquivo Municipal, realizou
pesquisas interessantes sobre a historia de nossa terra, dos seus homens,
sobre a sua gente de ontem e de hoje. Reunidos em volume, esses
estudos devem dar um bélo trabalho sobre a cidade de San• Ana de
Botucatu.

João Thomaz faleceu ha pouco. Deixou uma filharada. NA
sua pobreza de funcionario e de homem de jornal, conseguiu educar
todos os filhos e dar-lhes um diploma. E assim, o Levy, Gastão, José,
Jenny, Ondina,Cecy,Maria Virginia e Joãozinho depositario da
 inteligência dos Almeidas, estão empenhorados na lide educacional,
militando no magisterio estadual.”

E mais dois depoimentos, publicados na Folha de Botucatu, de

21.01.1953.
“João Thomaz de Almeida, um grande batalhador que

Botucatu perdeu. Em 1913, ele instituiu o dia do Jornalista, 24 junho,
dia de São João.

Um jantar em que tomava parte todos os que trabalhavam
na imprensa. Eu, o Batista de Santis, Mario Pacheco e alguns mais
recebemos um como - batismo das mãos do João Thomaz e nossos
padrinhos, os jornalistas Eurico Levy, diretor do “Correio de Botucatu”
e Avelino dos Santos, proprietario de “O Botucatuense”.

Uma ideia tão amistosa que não progrediu. Agora, o morto
saudoso, João Thomaz, como tipógrafo soube ilustrar-se, porque era
dotado de arguta inteligência. Pode-se dizer que foi um operario de
elite de sua cultura.

Certa ocasião, passando enfrente da redação ele me chamou:
- É “abeberar” ou “aberberar” como você escreveu no artigo? - Voce
lavrou um tento, respondi.



15

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

Dificil escapar-lhe um erro de revisão e às vezes também dos...
colaboradores, porque errar é do homem e pronto.

Um dia, ha de aparecer alguem que se proponha a publicar
um almanaque de jornalistas, dessa classe quase ignorada e esquecida,
donde sairam centenas de bravos lidadores do bem coletivo. Herois
anônimos.

Para João Thomaz de Almeida a imprensa se afigurava um
baluarte da opinião publica, uma escola de civismo, um fator dinâmico
do progresso”.

RACY

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA
“João Thomaz faleceu e, com ele, desaparece o mais antigo jornalista
botucatuense e um baluarte na defesa do patrimônio historico desta
terra. Homem bom,viveu a vida com Deus era servido; formado em
ambiente de jornal somente recorre jornal poderia encontrar-se a si
mesmo, nessa coincidencia de vocação e trabalho.E, quando, por
motivos varios - e a vida  tão prodiga nêles! - teve de deixar a oficina,
a mesa de redação, foi para a pesquisa historica que se voltou. Dentro
de novas funções, não poderia desaparecer o chamamento do escrever,
do comunicar a outrem o produto de seu esforço e de sua inteligencia.
Ainda parecemos vê-lo na direção do “Jornal de Noticias”. Sua mesa,
as laudas da oficina, as laudas que se enchiam numa letra capricho e
incompreensivel à primeira vista, mas profundamente uniforme; de
quando em quando, o componedor na mão, “puxando linha,” a
paginação, a revisão. Era tipografo e jornalista, como jornalistas, e
tipografos haviam sido Eurico e Levy, e embora afastado das lides, o
velho Gama. Mas o “Jornal de Noticias” deixou de existir e ele, já
secretario da Prefeitura, não deixou a atividade de jornal. Encontrou,
entre os papeis um documento antigo. Interessou-se, por ele e escreveu
um artigo. Aquele papel inicial levou-o à pesquisa de outros artigos, a
catalogar, a corrigir e quando percebeu havia iniciado, em bases
sólidas, o estudo da historia de Botucatu. Convenhamos,  foi ele  que
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através dos seus primeiros artigos neste jornal, iniciou, de maneira
sistematica, o estudo da nossa historia verdadeira. E foi ele que
organizou o arquivo da Prefeitura e estava em meio a um estudo
completo e exaustivo das ruas de Botucatu.

Há, ainda outra faceta pouco conhecida da atividade de João
Thomaz de Almeida: a sua paixão pelo folclore.Quanta
correspondencia não veio do norte, sobre os carros de boi, e isto apenas
para citar um exemplo.

João Thomaz foi um espirito fecundo: diretor do “Correio de
Botucatu”, do “Jornal de Notícias”, colaborador da “Folha de
Botucatu,” de jornais e revistas da capital, deste e de outros estados,
João Thomaz, como todo jornalista, escreveu para o jornal.

Daí a necessidade que se faça com êle o que êle fez com os
trabalhos alheios: que alguem os procure, estude, publique e comente.

Neste rápido registro queremos cultuar a memória do
companheiro que se foi. E que um dia as gerações futuras, mormente
aquelas que trabalharem nas redações dos jornais locais, possam te-
lo como inspiração de trabalho, de competencia e de honestidade
profissional.

Com a morte de João Thomaz mais uma vez se comprova
que os amigos também morrem: Levy, Eurico, Aluiso, Nello e, agora,
êle, João. A velha turma vai se reduzindo, vai desaparecendo... Assim
é a vida. Felizes os que têm palavras para cultuar os que se vão;
bendito os que se vão; bendito os que depois de mortos, ainda são
lembrados”.
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Egreja Presbytheiana - Botucatu - 1906

Nesta foto, de 1906, há vários integrantes da família Andrade, inclusive Maria
(nº 17), que casou com João Thomaz. Eram ambos presbiterianos.

2.Fernando José Perpétuo. 3.Virgílio Maynardes. 4.Diógenes Bravo. 5.Luiz
de Oliveira Martins. 6.José Sant’ Anna. 7.José de Andrade. 8.João Baptista
de Almeida. 9.João de Oliveira Martins. 10.Turíbio Vaz de Almeida.
12.Alyrio Perpétuo. 13.Antonio San• Anna. 15.Malvina Andrade.
16.Leopoldina Pereira Telles (Nha Dica). 17.Maria Andrade. 18.Azeneth
Martins. 19.Anna Perpétuo(Nicota). 20.Rosa Loide Duarte. 21.Joana
Gonçalves.   23. Cimodocea Camargo. 24...Martins.  27...Perpétuo.  28.tia
Felipa. 29. Olga Andrade. 30.Violante Andrade. 31.esposa do Rev.
Laudelino. 32.Gabriela Perpétuo. 33.Albertina Perpétuo.  35.Cacilda
Camargo. 36.Oliveiros Andrade. 37.Ana Duarte (Nhaninha). 38.José
Andrade Júnior. 39.Luiza Duarte Camargo (Nha Luizinha). 40. Alberto
Perpétuo. 42...Andrade. 43.Martha Telles. 44.Euclydes Andrade. 45.Joville
Andrade. 49.filho do Rev. Laudelino. 50.Dra. Ema Azevedo. 52.Alaor
Perpétuo. 53. Orville Telles. 55.Laudelina Oliveira Martins. 56.Nair
Andrade. 60.Rev. Laudelino Oliveira. 64.Filha do Rev. Laudelino.
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c. 1915. Egreja Presbytheriana Botucatu
1.Leopoldo Gross 2.Joville Andrade. 10.Violante Andrade 11.Camargo
12.Teixeira. 15.Leopoldina Pereira Telles (Nha Dica) 16.Alzira Rodrigues
Alves.  22.Iracema Almeida. 23.Cacilda Camargo. 24.Orville Telles. 26.
Evan Rodrigues Alves. 27.Eunice. 28.Calu.29.Filomena Cunha. 30.Esther
de Almeida. 31.Vanina Alves Correa. 36.Esther Teixeira. 37....Rodrigues
Alves. 38.Malvina Andrade.  42.Celso Dias de Assumpção.  46.Luiza Cecilia
Teixeira 47.Ruth Azevedo. 48.Martha Telles. 49.Paulo
Azevedo.51....Teixeira. 52. Ema Azevedo. 53.Geniro Rodrigues Alves.
54.José Carlos Rodrigues Alves. 55.Paulo Teixeira.   57.Oscar Telles. 58.José
Júlio de Carvalho. 60.Nicota Teixeira. 61.Maria Virgínia de Almeida. 62...
Cananéa .63.Gustavo Assumpção. 64.José de Oliveira Camargo.
65.Leonardo. 66.Reverendo Coriolano Assumpção. 67.Acdrovaldo Alves
Correa.  69.Olga Andrade. 70.Edwirges Camargo. 71.Maria Camargo.
72.Maria Morato. 73... Rodrigues Alves.74...Alves Correa. 88.... Rodrigues
Alves. 89. Péricles Barbosa.

Na foto seguinte, de c. 1915, outros integrantes da comunidade presbiteriana
independente sinodal, entre eles vários Almeida (nos 22, 30, 61) e Andrade
(nos 2, 10, 38, 69).
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Foto tirada no casamento de Raul e Maria, irmã de
 João Thomaz de Almeida. C 1920

Parentesco com João Thomaz
1 - Gamaliel de Almeida irmão  2 - Américo Moura cunhado 3 - Heitor de
Almeida  irmão  4 - Genésio Almeida Moura  irmão  5 - Oscar Telles primo
6 - Pedro Almeida Moura irmãoo  7 - Achilles de Almeida irmão
8- Esther de Almeida irmã   9 - João Thomaz de Almeida
 10 - Lydia de Almeida Moura irmã  11 - Julieta Bertoldo de Almeida cunhada
12 - Antonio Olher Garcia  13 - Iracema de Almeida irmã
14 - Alcina Arruda   15 - Leopoldina Pereira Telles (Nha Dica) tia
 16 - Martha Telles  prima  17 - Eurico de Almeida irmão
18 - Ondina Thomaz de Almeida  filha  19 - Maria Andrade de Almeida
esposa  20 - Maria Virginia de Almeida Seixas irmã  21 -Maria Virgínia de
Almeida Moura sobrinha  22 - Raul Seixas cunhado  23 - Beatriz de Almeida
cunhada  24 - Lydia de Almeida Moura  filha   25 - Jeny Thomaz de Almeida
filha   26 - Lauro de Almeida sobrinho  27 - Joaquim Clemente de Almeida
Moura  sobrinho  28 - Levy Andrade de Almeida  filho.
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Aniversário de João Thomaz de Almeida
28.09.1920

1.Jayme Castanho de Almeida  2.Romey Levy (Bizuca)
3.Pedro de Almeida Moura (sobrinho)  4.Custódio Moreno
5.. 6.Levy Thomaz de Almeida (filho) 7.. 8.Nello Pedretti
9.João Castanho de Almeida 10.Jeremias Barbosa
11.Vicente Leão Sobrinho 12.Francisco Pinto de Gouveia Almeida (filho)
13.Aluízio de Azevedo Marques 14.José Vendito  15..
16.Eurico de Almeida (irmão) 17.José Andrade Júnior
18.Mario Fortes de Alcântara 19.Floriano Fagundes 20.Jacob Eberhard
21.João Thomaz de Almeida 22.aprendiz 23.Abner Andrade



21

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

João Thomaz de Almeida
c 1925

Salvo Conduto de João Thomaz de Almeida
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Salvo Conduto de João Thomaz de Almeida



23

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

Titulo - João Thomaz de Almeida
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Decreto 349 de 8.09.1953.
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Referências
“Botucatu, história de uma cidade”, do jornal “A Gazeta de Botucatu”,
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“Os Irmãos Almeida”, Sebastião de Almeida Pinto, no jornal “Folha de
Botucatu”, de 07.02.1953.
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“João Thomaz de Almeida”, Folha de Botucatu, 21.01.1953.
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      Botucatu em 1884

Ruas, Praças, Pateos e Largos.

1 - Botucatú teve inicio na atual Rua Curuzu, onde os primeiros
moradores se installaram. Veio depois a Rua Riachuelo, actual Rua Amando
de Barros, que progrediu muito mais que a primeira pelo facto de ter em
seu ponto inicial, sido construida a Egreja Matris no local onde se acha á
Praça Coronel Moura, onde hoje existe um Posto de automoveis, e mesmo,
posteriormente, pela construção das Egrejas Santa Cruz e do Rosario,
aquella na Praça hoje chamada João Pessoa e esta na actual Praça Carlos
Gomes.

2 - As primeiras denominações dessas vias foram Rua das Flores
e Rua do Comercio, tambem conhecida pelos nomes de Rua de Baixo
para designar a rua do Curuzu e Rua de Cima, para designar a rua Amando.
Essas denominações foram dadas pelo povo, pois das actas da Camara
nada consta a respeito.

3 - Posteriormente foram denominadas Rua do Curuzu e Rua
Riachuelo. Nas actas não encontramos qual vereador que propos estes
nomes. Talves tenha sido entre os fins de 1866 até 1875, epoca essa da
qual não existem os livros de acta da Camara, mas, nas actas existentes só
encontramos nomes de Curuzu e Riachuelo a partir de 1881.

4 - Não paira duvida que a escolha desses nomes foi feita para
perpetuar os nomes das batalhas de Curuzu e Riachuelo, da Guerra do
Paraguay.

5 - Alem dessas duas ruas principais existiam diversas travessas
e becos, sem denominações, conhecidas pelos nomes das pessoas mais
em evidencia que nella residiam. Por exemplo desta ascenção, vamos
transcrever um trecho da acta:

6 - “Foy lido um requerimento de Domenico Moureira Graceis
pedindo a Conceção de uma dacta de Terrenos para edificar sua Casa
pegado ao fundo de quintal de Joaquim de tal, na Rua de Sima e quase de
fronte a Casa de Antonio Francisco: o que posto em discução foy delliberado
que informasse o fiscal a respeito. Foy lido  outro  requerimento  de  mim
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Secretario Manoel Joaquim Bueno pedindo uma dacta de Terrenos nesta
Villa para edificar sua casa cujo Terreno é no beco em frente a Casa de
Manoel Esidoro do Prado: o que posto em desenção: foy deliberado que
o Fiscal informasse a respeito.”

7 - Os terrenos da Rua das Flores iam até o ribeirão. A referencia
mais antiga sobre esta rua, está na acta da Camara, datada de 10 de Abril
de 1859, no trecho onde diz:

“Foi pelo senhor Vice-Presidente posto em discução uma
representação de varios habitantes em que pedema abertura da estrada,
digo a abertura da Rua das Flores, e o Ribeirão, que foi diffirido unanimente.”

8 - Apezar de ter sido deferido por unanimidade o pedido, não
se realisou logo a abertura dessa rua. Consta da acta de 30 de Maio de
1859 que “Foi lido um requerimento de Francisco Barbosa da Cunha e
Mello e outros, pedindo prorogação no tempo para abrir-se a rua que se
abre entre o Ribeirão e a Rua das Flores entoru em discução foi deliberado
que se prorrogasse por seis meses improrrogáveis.”

Essa prorogação passou alem dos “seis meses improrrogáveis,”
como mais adiante se verá.

9 - Os moradores mais antigos dessa rua, cujos nomes
descobrimos, depois de Francisco Barbosa da Cunha Mello, são Benedito
Lopes que, em 1863, pedia o a formento de um terreno na rua das Flores:
vem anos, Janeiro de 1865, o “requerimento de Delfina Antonia da Silva
pedindo des braça de frente com fundo competente de terreno que dis
existir vago no patrimonio desta Villa rua das Flores asima da casa de José
Felisberto do Carmo bem assim o competente alinhamento.”

10 - A seguir, vem mesmo em janeiro, identico pedido de José
Albino de Oliveira, “pedindo des braças de terreno devoluto na rua das
flores para o lado de baixo.”

Salvador Galdino Bueno, Mariana Antonia do Bonsucesso e
outros tambem consta-terem aforado terreno na rua das Flores.

Não queremos afirmar que os nomes acima citados sejam os
mais antigos moradores da Rua das Flores. São apenas nomes que
conseguimos descobrir, pois, a partir do inicio da Capela, depois Freguesia
e Villa em seguida, muitas deveriam  ter  sido  os  moradores  que  ahi  se
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fixaram, sem deixarem indicios de suas passagens.
12 - A primeira menção que encontramos de “Rua do

Commercio”, está na acta de 11 de Março de 1860, cujo trecho é o seguinte:
“Foi indicado pelo vereador Supplente Jorge Gomes Pinheiro

Machado que se comprase o terreno entre a casa de José Rodrigues dos
Santos e a Igreja Matris athe o corrego, cujo terreno particular é pertencente
ao Tenente João Carlos de Souza Cananéa, e posta pelo Presidente em
discução foi unanimente approvado que se comprase, e sendo ouvido o
proprietario este exigio pelo terreno dito a quantia de cincoenta mil reis o
que foi aceito pela Camara, cujo terreno é para continuação da rua do
comercio até dito córrego.”

A compra foi effetivada. Esse terreno é hoje o inicio da Rua
Amando de Barros

13 - Outra referencia sobre a rua do Comercio vamos encontral-
a na acta de 8 de Janeiro de 1862, quando a Camara resouveu que os
terrenos da Villa fossem “cercados de taipa”, Diz a acta: “Foi pelo vereador
Galvão Severino que esta Camara ordene ao fiscal desta villa, de
comprimento o antigo de Postura quanto as Taipas marcando para esse
fim um prazo suficiente para os Proprietarios desta Villa cercarem seus
terrenos de taipa devendo primeiramente marcar-se a rua do Commercio
para depois se dar.

Espediente ao outras sob pena de serem multado no Cazo que
no dicto prazo assim não cumprirem”.

Outra referencia curiosa sobre esta rua está na acta de 1º de
Março de 1863, onde diz: “O presidente indicou o seguinte que se ordenasse
ao Fiscal mandar rossar a rua do Commercio the o Campo assim mais
entupir a vala que se acha na mesma estrada e nas terras do Patrimônio.”

Depois desta estrada referencia, nada mais encontramos que
tivesse relação com a Rua do Comercio.
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Ruas e Largos de Botucatu, em 1884.

Reconstituição feita pelo autor

Reconstituindo a planta da cidade de Botucatu, baseadas na indicação
feita pelo vereador João Morato da Conceição, que deu denominação às
ruas, consultando -se as atas e papéis avulsos existentes no arquivo municipal,
conseguimos descobrir que em 1884 Botucatu tinha a disposição e
denominações de suas ruas de acordo com a planta abaixo esboçada.
Botucatu, 28/9/38.

João Thomaz de Almeida
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1 - Atraz do Morro. Mas além, o Tanquinho e a Chácara de Dona Mariana.
2 - Sahida para o Bairro Capão Bonito (Rubião Júnior) e para o Rio Novo
(Avaré).
3 - Largo do Rosario (atual Praça Carlos Gomes), que ia da Rua do
Rosario (atual Dr. Cardoso de Almeida) até a Rua do Riachuelo (atual
Amando de Barros).
4 - Egreja do Rosario (atual São Benedito)
5 - Rua do Rosario (atual Dr. Cardoso de Almeida).
6 - Cemitério (onde em 1924 foi construído o Fórum e Cadeia).
7 - Terrenos de Joaquim Costa e Abreu.
8 - Sahida para Lençóes e São Domingos (Santa Bárbara do Rio Pardo)
9 - Rua do Cesário Alvim (atual João Passos).
10 - Largo da Santa Cruz (atual Bosque, Praça Comendador Emílio
Peduti).Um barranco alto dividia o largo.
11 - Egreja da Santa, na para baixa do Largo.
12 - Cadea, na parte baixa do Largo.
13 - Largo da Matriz (atual Praça Coronel Moura).
14 - Matriz
15 - Chácara do Vigário Salvador Ribeiro dos Santos Mello.
16 - Terrenos de Claudino Antonio Ferreira, João Pereira da Silva e José
Rodrigues dos Santos.
17 - Rua Riachuelo (atual Amando de Barros).
18 - Chácara do Tenente João Carlos de Souza Cananéa.
19 - Sahida para Itapetininga e Faxina (Itapeva).
20 - Rua Curuzu.
21 - Barrancos.
22 - Rua do Rangel Pestana.
23 - Rua do Visconde do Rio Branco.
24 - Rua do Ouvidor (atual Prefeito Tonico de Barros).
25 - Rua Dom Pedro II(atual Quintino Bocaiuva).
26 - Rua Independência (atual José Victoriano Villas Boas).
27 - Rua do Collegio (atual Major Leônidas Cardoso).
28 - Rua da Cadea (atual Marechal Deodoro).
29 - Rua do Botucatu (atual Monsenhor Ferrari).
30 - Rua do Calvário (atual Raphael Sampaio), popularmente chamada
Rua dos Costas.
31 - Ribeirão Lavapés.
32 - (atual córrego do Tenente)
33 - Água da Boa Vista.
34 - Sahida para Constituição (Piracicaba).
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1890 Ruas                    nome atual 2007
1 - Rua do Matadouro          Rua Dr. Costa Leite
2 - Rua Larga de Sant’Anna           Avenida Dom Lúcio
3 - Rua General Telles          Rua General Telles
4 - Rua Itapetininga          Rua Dr. Cardoso de Almeida
5 - Rua Cesário Alvim          Rua João Passos
6 - Rua do Riachuelo          Rua Amando de Barros
7 - Rua Curuzu         Rua Curuzu
8 - Rua Rangel Pestana                   Rua Rangel Pestana
9 – inexistente           inexistente

Travessas 1890                                               nome atual 2007
A - sem nome. 1894: Rua Saldanha Marinho       Dr. Jorge Tibiriçá
 B - sem nome. 1894: Rua 14 de Julho       Santos Dumont
 C - sem nome. 1894: Rua 5 de Abril       General Júlio Marcondes

                                                                                       Salgado
D - sem nome. 1894: Rua Prudente de Moraes  Prudente de Moraes
E - sem nome. 1894: Rua Campos Salles      Campos Salles
F - Rua Visconde do Rio Branco (1884)      Visconde do Rio Branco
F 1 - sem nome. 1896: Rua Fernando Buava    Fernando Buava.
G - Rua do Ouvidor (1884)      Prefeito Tonico de Barros
H - Rua D. Pedro II.1890: Rua Gen. Glycerio    Quintino Bocaiúva
I - Rua da Independência (1884)      José Victoriano Villas
                                                                                                         Boas
J - Rua do Collegio (1884)   Major Leônidas Cardoso
K - Rua da Cadea (1884)             Marechal Deodoro
L - Rua 25 de Março (1884)   Monsenhor Ferrari
M - Rua Moraes Barros (1884)            Moraes Barros
N - Rua Bella Vista (1874)   Siqueira Campos
O - Rua Bella Vista            Cap. José P. de A. (B. Alto)
P - Rua da Pedreira. 1890:Rua S. João   Velho Cardoso
Q - Rua de Sant’Anna (1884).    Coronel Fonseca
R - Rua do Calvário.    Djalma Dutra.
S - sem nome    Pinheiro Machado
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29 - Praça Isabel Arruda.
1903: Largo da Misericórdia, popularmente. 1923: Praça Amando de Barros.
1934: Praça Dona Isabel Arruda.

30 - Praça Martinho Nogueira.
1950: Praça Martinho NOgueira.

31 - Praça 9 de Julho.
c. 1888: Pátio da Matriz Nova. 1894: Pátio da Cadeia Nova (face norte).
1897: Praça da República. Largo da Sé, popularmente. 1923: Praça Ruy Barbosa.
1930: Praça Cel. Amando de Barros. 1935: Praça 9 de Julho.

32 - Praça Rui Barbosa.
1935: Praça Ruy Barbosa.

33 - Praça Rubião Júnior.
c. 1888: Pátio da Matriz Nova. 1894: Praça 15 de Novembro. Praça Rubião Júnior.

34 - Praça Emílio Peduti.
1866: Pátio da Santa Cruz, Pátio da Cadeia. 1906: Bosque dos Namorados. Bosque. 1907:
Praça Dr. Jorge Tibiriçá. 1929: Praça Coronel Amando de Barros. 1930: Praça Dr. Ataliba
Leonel. 1931: Praça João Pessoa. Praça Comendador Emílio Peduti.

35 - Praça Coronel Moura.
1863: Pátio da Matriz. 1884: Largo da Matriz. 1892: Largo da Matriz Velha.
1904: Largo da Liberdade. Largo de São Benedito, popularmente.
1918: Praça Coronel Moura. 1940: Largo do Paratodos, popularmente.

36 - Avenida Floriano Peixoto.
1890: Rua da Estação, popularmente. 1894: Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Praças (29 a 35)
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1 - Rua do Matadouro. 1894: Rua da Misericórdia. 1902: Rua do Hospital, popularmente.
1914: Rua Dr. Costa Leite

2 - 1891: Rua Largo de Sant’ Anna. 1894: Rua do Cemitério.
Rua do Campo Santo, popularmente. 1923: Av. Dom Lúcio.

3 - Rua da Cadeia Nova.c. 1884: Rua General Telles

4 - 1864: Rua Nova de Cima. 1884: Rua do Rosário. Rua do Mico, popularmente.
1885: Rua Itapetininga. 1888: Rua Áurea. 1891: Rua Américo Braziliense.
1896: Rua Áurea. 1936: Rua Dr. Cardoso de Almeida.

5 - Rua Nova. Rua de Cima.c. 1881: Rua Cesário Alvim. Rua João Passos.

6 - Caminho de Cima. Rua de Cima. Rua do Meio. 1860: Rua do Comércio, popularmente.
1887: Rua Riachuelo. 1917: Rua Amando de Barros. 1923: Rua Riachuelo.
1931: Rua Amando de Barros.

7 - Caminho de Baixo. Rua de Baixo. 1857: Rua das Flores. 1868: Rua Curuzu.
1944: Rua Clóvis Bevilacqua. 1947: Rua Curuzu.

8 - 1863: Rua Nova. 1884: Rua Rangel Pestana. Rua do Sapo, popularmente.
1889: Rua do Mercado, popularmente. 1892: Rua Rangel Pestana.

9 - 1894: Rua Saldanha Marinho. Rua Anita Braz. 1930: Rua do Paraizo.
1939: Rua Dr. Jorge Tibiriçá.

10 - Rua 14 de julho. 1930: Rua Tibagy. 1936: Rua Santos Dumont.

11 - Rua Marcondes Salgado

12 - 1894: Rua Prudente de Moraes.

13 - 1894: Rua Campos Salles.

Centro da Cidade. Ruas no sentido sul - norte (1 a 8)

Centro da Cidade. Ruas no sentido oeste-leste (travessas) 9 a 28)
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14 - 1894: Rua Visconde do Rio Branco.

15 - Travessa do Rosário. 1884: Rua do Ouvidor.. c. 1904: Rua Cesário Motta.
1947: Rua Prefeito Tonico de Barros.

17 - 1884: Rua da Independência. 1936: Rua Coronel José Victoriano Villas Boas.

16 - 1884: Rua Dom Pedro II. 1890: Rua General Glycerio. 1894: Rua Quintino Bocaiúva.

18 - 1884: Rua do Collégio. 1923: Rua Quatorze de Dezembro. 1931: Rua 24 de Outubro.
1934: Rua Major Leônidas Cardoso.

19 - 1884: Rua da cadeia. Rua Marechal Deodoro.

20 - 1874: Rua do Botucatu. 1886: Rua 25 de Março. 1922: Rua Monsenhor Ferrari.

21 - 1884: Rua Moraes Barros.

22 - Rua da Boa Vista, Rua da Bella Vista. 1874: Rua da Bella Vista. 1884: Rua Dr. Ritt.
1931: Rua Siqueira Campos.

23 - 1884: Rua da Pedreira. 1890: Rua de São João. 1918: Rua Velho Cardoso.

24 - 1884: Rua de Sant’Anna. 1888: Travessa de Sant’Ana. 1894: Rua Coronel Fonseca.

25 - Beco da Matriz, Beco Atrás da Igreja. Rua dos Costas. 1856: Rua do Calvário.
1931: Rua Djalma Dutra.

26 - Rua Pinheiro Machado.

27 - 1894: Rua Silva Jardim.

28 - 1894: Rua 23 de Novembro. 1936: Rua 7 de Setembro.
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ÍNDICE DOS LOGRADOUROS

Acre, rua                                                                                 Bairro Alto.
1930 - Câmara. Rua Acre.
Ver: também: Alto, bairro

Alto, bairro.
1881 -V. Ruas, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato Grosso,

Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de
Janeiro, Santa Catarina.

1948 - Rua Santa Catarina passa a Rua Capitão José Paes de Almeida.
Rua Paraíba passa a Rua Dr. Julio Prestes.
Rua Pernambuco passa a Rua Professor  Martinho
Nogueira
Rua Mato Grosso passa a Rua Capitão Pedro Amando de
Barros.
Rua Goiás passa a Rua Dr. Fernando Costa.
Rua Amazonas passa a Rua Dr. Antonio Carlos de Abreu
Sodré.
Rua Ceará passa a Rua D. Pedro II.

Ver: Bairros e vilas em 1950.
Amando de Barros, praça

Ver: Misericórdia, largo da
Amando de Barros, rua

Ver: Caminho de Cima
Amazonas, rua                                                                     Bairro Alto.

1930 - Câmara.
1948 - Lei. Rua Dr. Antonio Carlos de Abreu Sodré, nome atual

(2007).
Ver: também: Alto, bairro

Américo Braziliense, rua
Ver: Nova de Cima, rua

Anita Braz, rua
Ver: Saldanha Marinho, rua

Antártica, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.
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Antonio Ignácio, rua
Ver: Boa Vista, bairro da

Ártica, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Assis Nogueira, avenida                                                           Lavapés.
1936 - Lei. Do ponto final da Amando de Barros (Posto da
            Guarda Civil), até a curva do início da estrada de rodagem
           Botucatu a São Paulo.
Nota: a um dos ramos do final da Amando de Barros, se deu o
nome de Av. Itália; ao outro, Av. Mário Barberis, nome atual (2007).

Assumpção, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Atrás da Igreja, beco
Ver: Matriz, beco da

Atrás do Morro
1883 - Atrás do Morro. No mesmo ano aparece também a
            designação Tanquinho. Provavelmente, o Atrás do Morro
            se referia à parte inicial do Tanquinho.
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Áurea, rua
Ver: Nova de Cima, rua

Avaré
Ver: Freguesias (Rio Novo).

Avenida No 2
1894 - Avenida No 2. Popularmente, rua Totó Rocha.
1914 - Câmara. Rua Rodrigues César, nome atual (2007).

Bahia, rua                                                                                Bairro Alto.
1930 - Câmara.

Bairro Alto, rua do                                                                  Bairro Alto.
1895 - Câmara. Rua do Bairro Alto.
1912 - Construção da ponte sobre o rio Lavapés, ligando a cidade
            ao Bairro Alto.
1922 - Rua Bairro Alto, continuação da Rua Dr. Ritt (atual Rua
           Siqueira Campos), em direção ao Bairro Alto, a começar
           da ponte sobre o rio Lavapés.
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1930 - Rua Santa Catarina.
1948 - Rua Capitão José Paes de Almeida.

Bairros e vilas em 1950.
Bairro Alto
Boa Vista
Tanquinho
Bairro da Estação. Vila dos Lavradores.
Lavapés
Vila Maria
Vila Jaú
Vila N.SRA. Auxiliadora.
Vila Rodrigues Alves
Vila São Lúcio
Vila N.SRA. Aparecida
Vila Pinheiros
Vila Santa Terezinha
Vila Ártica
Vila Antártica
Vila Casa Branca
Vila Barros
Vila Ema
Vila Silva
Vila Assumpção
Vila Bela Vista

Bandeira, praça da                                                              Av. Santana.
1939 - Ato. Praça da Bandeira, nome atual (2007).
1940 - Decreto-Lei. Praça da Bandeira, nome atual (2007).

Barão do Rio Branco, praça
Ver: 15 de Novembro, praça²

Bela Vista, bairro da
1930 - Ruas Minas Gerais

Paraná
Victoria
Rio de Janeiro
Bahia
Ceará
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Mato Grosso
Amazonas
Goiás
Piauí
Acre
Paraíba
Santa Catarina
Pernambuco

Ver: Boa Vista, bairro da
Bela Vista, rua da (Bella Vista).                             Cidade e Bairro Alto.

Antes, Rua da Boa Vista, ou Rua da Bella Vista.
1874 - Câmara. Rua da Bella Vista, mas o povo a chamava também

de Rua Boa Vista.
1884 - Câmara. Rua Dr. Ritt. Mas, popularmente Rua Bella Vista.
1922 - Lei. Rua do Bairro Alto, na parte localizada nesse bairro.
1930 - Câmara. Rua Santa Catarina, na parte localizada no Bairro

Alto.
1931 - Decreto. A Rua Dr. Ritt (cidade) passa a Rua Siqueira

Campos.
1948 - Lei. A Rua Santa Catarina (Bairro Alto) passa a Capitão José

Paes de Almeida, nome atual (2007).
Bela Vista, vila.

Ver: bairros e vilas em 1950.
Benjamin Constant, rua¹

1894 - Antes, Rua Paraizo, nome popular.
Câmara. Rua Benjamin Constant. Mas, ainda em 1930,
popularmente  Rua do Paraizo.

1930 - Lei. Rua Newton Prado, nome atual (2007).
Benjamin Constant, rua²

Ver: Estação, rua da²

Boa Vista, bairro da                                                Bairro da Boa Vista.
Travessas              Ruas                           Bairro da Boa Vista.
   1ª                     Dr. Ritt
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2ª                     Chico Padre                               nome atual (2007)
3ª                     Antonio Ignacio                          nome atual (2007)
4ª                     Veiga Russo                                nome atual (2007)
5ª                     Carvalho Barros                         nome atual (2007)
6ª                      José Galvão                               nome atual (2007)
7ª                         Chico Braz                                     nome atual (2007)
Ver: Bairros e vilas em 1950
Em 1935 foram dadas novas denominações às ruas da Boa Vista
que eram continuação de ruas da cidade.
Cidade                        Boa Vista:
Djalma Dutra               Dr. Raphael Sampaio              nome atual (2007)
Pinheiro Machado    Dr. Miguel Alvarenga           nome atual (2007)
Silva Jardim                Major Nicolau Kuntz        nome atual (2007)

Bofete
Ver: Freguesias (Bofete).

Bosque
Ver: Santa Cruz, largo da

Bosque dos Namorados
Ver: Santa Cruz, largo da

Botucatu, rua do
1874 - Câmara
1886 - Rua 25 de Março
1922 - Câmara. Rua Monsenhor Ferrari, nome atual (2007).

Braz de Assis, rua                                                                   Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

Cadeia, largo da
Ver: Santa Cruz, largo da

Cadeia, pátio da
Ver: Santa Cruz, Largo da

Cadeia, rua da
Antes, popularmente, Rua do Tenente.
Depois, ainda popularmente, Rua da Cadeia.
1884 - Câmara. Rua da Cadeia.
1902 - Demolição da Cadeia.
——— - Rua Marechal Deodoro, nome atual (2007).
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Cadeia Nova, pátio da
Ver: Matriz Nova, pátio da

Cadeia Nova, rua da
Rua da Cadeia Nova.
c.1884 - Rua General Telles, nome atual (2007).

Calvário, rua do
Ver: Matriz, beco da

Caminho de Baixo
Caminho de Baixo.
Rua de Baixo.
1859 - Rua das Flores.
1868 - Rua do Curuzu, Rua Curuzu. A Batalha de Curuzu foi em
          1866.
1944 - Decreto-Lei. Rua Clóvis Bevilacqua.
1947 - Lei. Rua Curuzu, nome atual (2007).

Caminho de Cima
Caminho de Cima.
Rua de Cima.
Rua do Meio.
1860 - Rua do Commercio, popularmente.
1867 - Rua Riachuelo, Rua do Riachuelo. A Batalha do Riachuelo
foi em 1865.
1917 - Lei. Rua Amando de Barros.
1923 - Lei. Rua Riachuelo.
1931 - Lei. Rua Amando de Barros, nome atual (2007).

Campo Santo, avenida
Ver: Larga de San•Anna, rua

Campos Salles, rua
1894 - Câmara. Rua Campos Salles, nome atual (2007).

Capitão Cruz Pereira, rua
Ver: Estação, bairro da

Capitão José Paes de Almeida, rua
Ver: Bella Vista, rua da

Capitão Pedro Amando de Barros, rua                                 Bairro Alto.
Ver: Mato Grosso, rua (Matto Grosso).
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Carlos Gomes, praça
Ver: Rosario, pátio do

Carvalho Barros, rua
Ver: Boa Vista, bairro da

Casa Branca, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Cavalheiro Virgínio Lunardi, rua                                         Vila dos Lavradores.
Ver: Italianos, rua dos

Ceará, rua                                                                           Bairro Alto.
1930 - Câmara.
1948 - Lei. Rua D. Pedro II, nome atual (2007).

Cemitério São João (atual Estádio João Pilan)        Vila dos Lavradores.
1939 - Ato. Ruas que circundam o Cemitério São João, criado em

1938, mas que não vingou Avenida São João: atual (2007)
Rua Marília.
Rua Nº 1, sul; atual (2007) Rua Luciano Lunardi.
Rua Nº 2, fundo; atual (2007) Rua João Gotardi.
Rua Nº 3, norte; atual (2007) Avenida Deputado Dante
Delmanto.

Cerqueira César, rua
Ver: São Benedicto, travessa de

Cesário Alvim, rua
Ver: Nova, rua²

Cesário Motta, rua¹
Ver: Rosario, travessa do

Cesário Motta, rua²                                                Vila dos Lavradores.
Ver: Italianos, rua dos

Chafariz, travessa do
Travessa do Chafariz, Rua do Chafariz.
1884 - Rua do Moraes Barros. João Thomaz de Almeida diz que
            Moraes Barros se refere a Prudente de Moraes Barros e
             não o  senador Moraes Barros.Rua Moraes Barros, nome
            atual  (2007).

Chico Braz, rua



46

RUAS DE BOTUCATU

Ver: Boa Vista, bairro da
Chico Padre, rua

Ver: Boa Vista, bairro da
Cima, rua de¹

Ver: Caminho de Cima.
Cima rua de²

Ver: Nova, rua²
Cinco, rua                                                                      Vila São Lúcio.

Rua 5.
1947 - Lei. Rua Major Moura Campos.

5 de Abril, rua
1894 - Câmara. Rua 5 de Abril.
1932 - Lei. Rua General Júlio Marcondes Salgado, nome atual

(2007).
Clóvis Bevilacqua, rua¹

Ver: Caminho de Baixo
Clóvis Bevilacqua, rua²                                                         Vila Maria.

Rua 9.
1947 - Lei. Rua Clóvis Bevilacqua.

Collegio, rua do
Rua do Collegio, popularmente.
1884 - Câmara. Rua do Collegio.
1923 - Lei. Rua 14 de Dezembro.
1931 - Decreto. Rua 24 de Outubro.
1934 - Ato. Rua Major Leônidas Cardoso, nome atual (2007).

Commercio, Rua do
Ver: Caminho de Cima.

Conselheiro Rodrigues Alves, rua
Ver: São Benedicto, travessa de

Coronel Amando de Barros, praça¹
Ver: Santa Cruz, largo da

Coronel Amando de Barros²
Ver: Matriz Nova, pátio da

Coronel Fernando Prestes, rua
Ver: Monte Alegre, rua
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Coronel Fonseca, rua
Ver: Sant’Anna, rua de

Coronel José Victoriano Villas Boas, rua
Ver: Independência, rua da

Coronel Moura, praça
Ver. Matriz, pátio da

Costas, rua dos
Ver: Matriz, beco da

Cruz Pereira, rua
Ver: Estação, bairro da

Curuzu, rua
Ver: Caminho de Baixo

Del Prete, praça¹
Ver: Matriz, pátio da

Del Prete, praça²
Ver: Santa Cruz, largo da

Djalma Dutra, rua
Ver: Matriz, beco da

Domingão Gonçalves, rua                                       Vila dos Lavradores.
Ver: rua B

Domingos Soares de Barros, rua
Ver: Protestantes, rua dos

Dom Lúcio, avenida
Ver: Larga de Sant’Anna, rua

Dom Pedro II, rua¹
1884 - Câmara. Rua Dom Pedro II.
1890 - Câmara. Rua General Glycerio.
1894 - Câmara. Rua Quintino Bocayuva, nome atual (2007).

Dom Pedro II, rua (D. Pedro II)²                                         Bairro Alto.
       Ver: Ceará, rua
Dona Carolina Mori, praça                                     Bairro da Boa Vista.
         Ver: Igreja Santa Cruz, praça da
Dona Isabel Arruda, praça

Ver: Misericórdia, largo da
Dr. Antonio de Abreu Sodré, rua                                          Bairro Alto.
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Ver: Amazonas, rua
Dr. Ataliba Leonel, praça

Ver: Santa Cruz, largo da
Dr. Cardoso de Almeida, rua

Ver: Nova de Cima, rua
Dr. Carlos de Campos, rua

Ver: Ipanema, rua
Dr. Costa Leite, rua

Ver: Matadouro, rua do¹
Dr. Fernando Costa, rua

Ver: Goiás, rua (Goyaz)
Dr. Gaspar Ricardo, rua

Ver: Estação, rua da²
Dr. Jaguaribe, rua                                                                    Vila dos Lavradores.

Ver: Nova, rua³
Dr. Jorge Tibiriçá, praça

Ver: Santa Cruz, largo da
Dr. Jorge Tibiriçá, rua

Ver: Saldanha Marinho, rua
Dr. Júlio Prestes, rua                                                               Bairro Alto.

Ver: Parahyba, rua
Dr. Miguel de Alvarenga, rua

Ver: Boa Vista, bairro da
Dr. Raphael Sampaio, rua

Ver: Boa Vista, bairro da
Dr. Ritt, rua¹

Ver: Bella Vista, rua da
Dr. Ritt, rua²                                                           Bairro da Boa Vista.

Ver: Boa Vista, bairro da
Dr. Rodrigues do Lago, rua

Ver: Protestantes, travessa dos
Ema, vila

Ver: Bairros e vilas em 1950.
Espírito Santo, rua

Ver: Victoria, rua
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Espírito Santo do Rio Pardo
Ver: Freguesias (Espírito Santo do Rio Pardo).

Estação, bairro da
1892 - Bairro da Estação
1894 - De leste a oeste, ruas. De Norte a sul, avenidas. Villa
           dos lavradores.

Ruas                                            Avenidas
Nº 1                                             Nº 1
Nº 2                                             Nº 2
Nº 3                                             Nº 3
Nº 4                                             Nº 4

etc                                                etc
1907 - Avenida Nº 1, passa a denominar-se Avenida Major

Matheus, nome atual (2007).
Avenida Nº 2, passa a denominar-se Avenida Victor Atti,
nome atual (2007).
Rua Nº 1, passa a denominar-se Rua Tenente João
Francisco, nome atual (2007).
Rua Nº 2, passa a denominar-se Capitão Cruz Pereira, nome
atual (2007).

1914 - Rua Totó Rocha, popularmente; passa a Rua Rodrigues
César, nome atual (2007).
1ª Travessa passa a Rua Braz de Assis, nome atual (2007).
2ª Travessa passa a Rua Floriano Simões, nome atual
(2007).

1930 - Rua dos Italianos.
Guaianases.
Sorocabana.

Estação, rua da¹
Estrada para São Manuel.
1890 - Rua da Estação, popularmente.
1894 - Câmara. Avenida Marechal Floriano Peixoto. Mas, por

muito tempo ainda, popularmente Rua da Estação. Nome
atual (2007).

Estação, rua da²
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Estação, rua da²
Antes, popularmente conhecida como Rua da Estação, pequeno

trecho que vai da Avenida Floriano Peixoto para a Estação
ferroviária.

1930 - Câmara. Rua Dr. Gaspar Ricardo. O nome popular era
também “Rua Sorocabana”.

1934 - Ato. Rua Benjamin Constant. Continua o nome popular
“Rua Sorocabana”.

1939 - Ato. Rua Gaspar Ricardo.
Nota: o nome atual (2007) é Rua Benjamin Constant.

Expedicionário Almiro Bernardes, rua                                    Vila Maria.
Ver: Rua Nº 1² Vila Maria.

Fernando Buava, rua
1896 - Câmara. Rua Fernando Buava, nome atual (2007).

Flores, rua das
Ver: Caminho de Baixo.

Floriano Peixoto, avenida
Ver: Estação, rua da¹

Floriano Simões, rua                                              Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

Freguesias
Nos rascunhos de João Thomaz de Almeida aparece o título

“Outras Localidades”.
Espírito Santo do Rio Pardo (Pardinho).
São Domingos (Santa Bárbara do Rio Pardo).
Rio Novo (Avaré).
Bofete.
Lençóes.
São Manuel.

General Glycerio, rua
Ver: Dom Pedro II, rua¹

General Júlio Marcondes Salgado, rua
Ver: 5 de Abril, rua

General Telles, rua
Ver: Cadeia Nova, rua
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Goyaz, rua           Bairro Alto; seu canto oeste tem o nome atual (2007)
Vila Contin.

1930 - Câmara.
1948 - Lei. Rua Dr. Fernando Costa, nome atual (2007).

Henry Ford, rua
1905 - Uma rua ligando a Avenida Floriano Peixoto a Riachuelo,

mas a abertura só ocorreu alguns anos depois, sem
designação. Prolongamento da Rua Pinheiro Machado.

1948 - Lei. Rua Henry Ford, nome atual (2007).
Hospital, rua do

Ver: Matadouro, rua do¹
Igreja Santa Cruz, praça da                                              Bairro da Boa Vista.

Nome popular
1937 - Lei. Praça Dona Carolina Mori, nome atual (2007).

Independência, rua da
1884 - Câmara.
1936 - Lei. Rua Coronel José Victoriano Villas Boas, nome atual
(2007).

Ipanema, rua
1930 - Câmara.
1937 - Lei. Rua Dr. Carlos de Campos, nome atual (2007).

Italianos, rua dos                                                                     Vila dos Lavradores.
1930 - Câmara.
1939 - Ato. Rua Cavalheiro Virgínio Lunardi.
1948 - Lei. Rua Cesário Motta, nome atual (2007).

Itapetininga, rua
Ver: Nova de Cima, rua

Isabel Arruda, praça
Ver: Misericórdia, largo

Jaú, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

João Pessoa, praça
Ver: Santa Cruz, largo da

José Galvão, rua
Ver: Boa Vista, bairro da
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José Victoriano Villas Boas, rua
Ver: Independência, rua da

Larga de Sant’Anna, rua
1886 - Rua Larga de Sant’Anna, para distinguir da Rua de Sant’

Anna (travessa da Rua Riachuelo).
1891 - A parte norte (atual Avenida Santana) continuava com o

mesmo nome na parte sul (atual 2007 Avenida
Dom Lúcio).

1894 - Aparte sul foi chamada Rua do Cemitério, mas
popularmente era conhecida como Rua do Campo Santo.

1899 - A parte norte passa a chamar-se Avenida Sant’Anna,
nome atual (2007).

1923 - A parte sul passa a chamar-se Avenida Dom Lúcio, nome
atual (2007).

Lavapés
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Lavradores, Villa dos
Ver: Estação, bairro da

Lençóes
Ver: Freguesias (Lençóes).

Levy de Almeida, praça                                          Vila dos Lavradores.
1936 - Lei. Praça Levy de Almeida, nome atual (2007).

Liberdade, largo da
Ver: Matriz, pátio da

Lourenço Castanho, rua                                         Vila dos Lavradores.
O nome é anterior a 1950, mas ainda nessa data não era oficial. É o
nome atual (2007).

Major Leônidas Cardoso, rua
Ver: Collegio, rua do

Major Matheus, avenida                                        Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

Major Moura Campos, rua¹                                                 Bairro Alto.
Ver: Pernambuco, rua

Major Moura Campos, rua²                                             Vila São Lúcio.
Rua 5.
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1947 - Lei. Rua Major Moura Campos.
Major Nicolau Kuntz, rua

Ver: Boa Vista, bairro da
Marechal Deodoro, rua

Ver: Cadeia, rua da
Margem do Ribeirão, rua da

1859 - Tentativa de abertura, mas houve muitos entraves para
desapropriação de terras. Era um pequeno caminho, com
esse nome.

1863 - Rua Nova, com abertura apenas parcial.
1884 - Câmara. Rua Rangel Pestana. Popularmente, Rua do Sapo

ou Rua dos Sapos.
1889 - Rua do Mercado, popularmente.
1892 - Rua Rangel Pestana, nome atual (2007). Popularmente

continuou conhecida como Rua do Sapo.
Maria, vila

Ver: Bairros e vilas em 1950.
Martinho Nogueira, praça

Entre o lado esquerdo da Catedral e o Grupo Cardoso.
1950 - Lei. É mantido o nome.

Matadouro, rua do¹
Rua do Matadouro, popularmente.
1893 - Declaração de utilidade pública das terras.
1894 - Câmara. Rua da Misericórdia. Popularmente se falava em

Rua do Matadouro, pois este se localizava no Bairro do
Tanquinho.

1902 - Também conhecida, popularmente, como Rua do Hospital.
1914 - Câmara. Rua Dr. Costa Leite, nome atual (2007).

Matadouro, rua do²
1900 - Aprovada a desapropriação de terras e abertura da rua,

mas passaram-se alguns anos para que isso se realizasse.
Uma vez aberta, tomou o nome popular de Rua do
Matadouro, indo da Avenida Floriano Peixoto até o
Matadouro Municipal.

1939 - Ato. Avenida Paula Vieira, nome atual (2007).
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Mato Grosso, rua                                                                Bairro Alto.
         1930 - Câmara.

1948 - Lei. Rua Capitão Pedro Amando de Barros, nome atual
(2007).

Matriz, beco da
Beco da Matriz ou Beco Atrás da Igreja, nomes populares.
1866 - Rua do Calvário. Mas os moradores a chamavam Rua dos
Costas.
1931 - Decreto. Rua Djalma Dutra, nome atual (2007).
—— - Descendo para o rio Lavapés, a Rua do Calvário tornou o

nome de Rua Raphael Sampaio, nome atual (2007).
Matriz, largo da

Ver: Matriz, pátio da
Matriz, pátio da

1863 - Pateo da Matriz.
1884 - Largo da Matriz.
1892 - Largo da Matriz Velha.
1904 - Largo da Liberdade, popularmente chamado Largo de

São Benedicto.
1918 - Lei. Praça Coronel Moura. Por muitos anos continuou o

nome popular de Largo da Liberdade. Muito tempo
depois recebeu também a denominação popular de Largo
do Paratodos. Nome atual (2007). Praça Cel. Moura.

1935 - A parte baixa da praça, chamada Del Prete, é incorporada
à Coronel Moura.

Matriz Nova, pátio da
c1888 - Pateo da Matriz Nova, com a construção da nova matriz.

 - Tempos depois, também chamado de Pateo da Cadea
Nova, na face norte.

1893 - Desapropriação de terras, entre as ruas São João (Velho
Cardoso) e 25 de Março (Monsenhor Ferrari) e as ruas
Sant’Anna (Av. Sant’Anna) e Misericórdia (Dr. Costa
Leite).

1894 - Praça 15 de Novembro (local corresponde à atual Praça
Rubião Jr). Pateo da Matriz Nova (face sul) e Pateo da
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          Cadeia Nova (face norte).
1897 - Praça da Republica. Mas também não vingou, persistindo

os nomes anteriores.
—— - Um outro nome, também popular, era Largo da Sé (face

sul).
1923 - Praça Ruy Barbosa, com exceção da Praça 15 de

Novembro (atual praça Rubião Júnior).
1930 - Praça Coronel Amando de Barros.
1935 - Praça 9 de Julho.

Matriz Velha, largo da
Ver: Matriz, pátio da

Meio, rua do
Ver: Caminho de Cima

Mico, rua do
Ver: Nova de Cima, rua

Miguel de Alvarenga, rua
Sem informação no texto.

Minas Gerais, rua                                                                 Bairro Alto.
1930 - Câmara.

Misericórdia, largo da
1897 - Lei. Declaração de utilidade pública das terras.
1903 - Lei. Desapropriação parcial das terras. Largo da

Misericórdia, popularmente.
1911 - Lei. Desapropriação total.
1923 - Lei. Praça Amando de Barros. Mas, popularmente, Largo
           da Misericórdia.
1934 - Ato. Praça Dona Izabel Arruda, nome atual (2007); a rua

central recebeu, bem mais tarde, o nome de República do
Togo.

Misericórdia, rua¹ da
Ver: Matadouro, rua do¹

Monsenhor Ferrari, rua
Ver: Botucatu, rua do

Monte Alegre, rua
1930 - Câmara. Rua Monte Alegre.
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1939 - Ato. Rua Coronel Fernando Prestes, nome atual (2007).
Moraes Barros, rua

1884 - Câmara. João Thomaz de Almeida diz que Moraes Barros
se refere a Prudente de Moraes Barros e não ao senador
Moraes Barros
Rua Moraes Barros, nome atual (2007).

Moraes Barros, rua
Ver: Chafariz, travessa do

Newton Prado, rua
Ver: Benjamin Constant, rua¹

Nossa Senhora Aparecida, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Nossa Senhora Auxiliadora, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Nova, rua¹
Ver: Margem do Ribeirão, rua da

Nova, rua²
Rua Nova.
Rua de Cima.
1881 - A rua já tinha o nome de Cesário Alvim.
1885 - Câmara. Rua Capitão José Gomes Pinheiro. Mas não foi

feita a inscrição. Continuou o nome Rua Cesário Alvim.
Nome atual (2007), Rua João Passos.

Nova, rua³
Estrada para São Manuel.
Rua Nova.
1921 - Lei. Rua Dr. Jaguaribe, nome atual (2007).

Nova de Cima, rua
1864 - Rua Nova de Cima.
1884 - Rua do Mico, fundo da Igreja do Rosario. Talvez um

nome popular da Rua Nova de Cima.
1884 - Rua do Rosario. O nome popular, Rua Nova de Cima,

continuou sendo usado.
1885 - Rua Itapetininga.
1888 - 02.04, antes da Lei Áurea. Rua Áurea.
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1891 - Rua Americo Braziliense. Mas continuou sendo chamada
Rua Áurea.

1894 - Rua 13 de Maio.
1896 - Rua Áurea.
1936 - Lei. Rua Dr.Cardoso de Almeida, nome atual (2007).

Nove de Julho, praça
Ver: Matriz Nova, pátio da

Olavo Bilac, praça
Ver: Santa Cruz, largo da

Ouvidor, rua do
Ver: Rosario, travessa do

Ouvidor, travessa do
Ver: Rosario, travessa do

Padre Euclides,                                                                     Vila Maria.
Ver: Rua Nº 3

Pandiá Calógeras, rua
Ver: Sete, rua

Parahyba, rua                                                                      Bairro Alto.
1930 - Câmara.
1948 - Lei. Rua Dr.Júlio Prestes, nome atual (2007).

Paraizo, rua do
Ver: Saldanha Marinho, rua

Paraná, rua                                                                              Bairro Alto.
1930 - Câmara.

Paratodos, largo do
Ver: Matriz, pátio da

Pardinho
Ver: Freguesias (Espírito Santo do Rio Pardo).

Paula Vieira, avenida
Ver: Matadouro, rua do²

Pedreira, rua da
Rua da Pedreira, popularmente.
1884 - Câmara. Rua da Pedreira.
1890 - Rua de São João.
1918 - Câmara. Rua Velho Cardoso, nome atual (2007).
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Pernambuco, rua                                                                     Bairro Alto.
1930 - Câmara. Rua Pernambuco.
1948 - Lei. 21, de 25.04.1948. Rua Professor Martinho

Nogueira.
1948 - Lei 45, de 01.10.1948. Rua Pernambuco.
1950 - Lei. Rua Major Moura Campos, nome atual (2007).

Continuação da rua Monsenhor Ferrari.
Petrarca Bacchi, avenida.                                                       Vila Maria.
Ver: Rua Nº  2²
Piahuy, rua                                                                            Bairro Alto.

1930 - Câmara. Rua Piahuy.
Pinheiro, vila

Ver: Bairros e vilas em 1950.
Pinheiro Machado, rua

Sem histórico no texto.
Prefeito Tonico de Barros, rua

Ver: Rosario, travessa do
Primeira Travessa                                                    Vila dos Lavradores.

Ver: Estação, bairro da
Professor Martinho Nogueira, rua                                          Bairro Alto.

Ver: Pernambuco, rua
Protestantes, rua dos

1894 - Câmara. Rua dos Protestantes.
1936 - Rua Domingos Soares de Barros, parte da rua.
1939 - Rua Domingos Soares de Barros, rua toda; nome atual
           (2007).

Protestantes, travessa dos                                                       Tanquinho.
Travessa dos Protestantes.
1939 - Ato. Rua Dr. Rodrigues do Lago, nome atual (2007).

Prudente de Moraes, rua
1894 - Câmara. Rua Prudente de Moraes, nome atual (2007).

14 de Dezembro, rua
Ver: Collegio, rua do

14 de Julho, rua
1894 - Câmara. Rua 14 de Julho.
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1930 - Rua Tibagy. Mas, estranhamente, mesmo a Prefeitura
             continuou usando o nome Rua 14 de Julho.
1936 - Lei. Rua Santos Dumont, nome atual (2007).

Quintino Bocayuva, rua
Ver: Dom Pedro II, rua¹

15 de Novembro, praça¹
Ver: Matriz Nova, pátio da

15 de Novembro, praça²
 -   -  - Praça 15 de Novembro.
1912 - Câmara. A Praça 15 de Novembro passa a chamar-se

Praça Barão do Rio Branco.
Rangel Pestana, rua

Ver: Margem do Ribeirão, rua da
Raphael Sampaio, rua

Ver: Matriz, beco da
República, praça da

Ver: Matriz Nova, pátio da
Riachuelo, rua do

Ver: Caminho de Cima.
Rio Branco, rua

Ver: Visconde do Rio Branco, rua
Rio de Janeiro, rua                                                                  Bairro Alto.

1930 - Rua Rio de Janeiro.
Rio Novo

Ver: Freguesias (Rio Novo).
Rodrigues Alves, vila

Ver: Bairros e vilas em 1950.
Rodrigues César, rua                                                               Vila dos Lavradores.

Ver: Estação, bairro da
Rosario, largo do

Ver: Rosario, pátio do
Rosario, pátio do

c.1863 - Pateo do Rosario, quando foi erguida a Capela do
            Rosario.
1881 - Pateo do Rosario.
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1886 - Largo do Rosario.
1924 - Parte do Largo, da Rua Cesário Alvim à Rua Riachuelo,

foi  vendida.
1936 - Lei. Praça Carlos Gomes, nome atual (2007).

Rosario, rua do
Ver Nova de Cima, rua

Rosario, travessa do
Travessa do Rosario.
1884 - Camara. Rua do Ouvidor, travessa do Ouvidor.
1885 - Popularmente também chamada de Rua São Benedicto¹
c.1904 - Rua Cesário Motta.
1947 - Lei. Rua Prefeito Tonico de Barros, nome atual (2007).

Rua B                                                                            Vila dos Lavradores.
Rua B
1947 - Lei. Rua Domingão Gonçalves, nome atual (2007).

Rua Nº 2¹                                                              Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

Rua Nº 2²
Rua Nº 2
1941 - Decreto-Lei. Avenida Petrarca Bacchi, nome atual (2007).

Rua Nº 2, fundos                                                   Vila dos Lavradores.
Ver: Cemitério São João.

Rua Nº 3                                                                                                         Vila Maria.
Rua Nº 3
1945 - Decreto-Lei. Rua Padre Euclides, nome atual (2007).

Rua Nº 3, norte                                                      Vila dos Lavradores.
Ver: Cemitério São João.

Rua Nº 1²                                                                                Vila Maria.
Rua Nº 1
1945 - Decreto-Lei. Rua Expedicionario Almiro Bernardes, nome

atual (2002).
Rua Nº 1¹                                                              Vila dos Lavradores.

Ver: Estação, bairro da
Rua Nº 1, sul                                                                            Vila dos Lavradores.

Ver: Cemitério São João.
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Rubião Junior, praça
Ver.Matriz Nova, pátio da

Ruy Barbosa, praça¹
Ver.Matriz Nova, pátio da

Ruy Barbosa, praça²
1935 - Ato. Praça Ruy Barbosa, defronte o Fórum; nome atual
           (2007).

Saldanha Marinho, rua                                   Atual (2007) Vila Silvinha.
1894 - Câmara. Rua Saldanha Marinho.
—— - - Anita Braz.
1930 - Câmara. Rua entre a São Benedicto e a Tibagy: Rua do
            Paraizo.
1939 - Ato. Rua Dr.Jorge Tibiriçá, nome atual (2007).

Santa Catarina, rua
Ver: Bairro Alto, rua do

Santana, avenida
Ver: Larga de Sant’Anna, rua

Sant’Anna, rua de
1884 - Câmara. Rua de 1888 - Travessa de Sant’Anna, para

distinguir-se da Rua Larga de Sant’Anna (depois Avenida
Sant’Anna).

1894 - Câmara. Rua Coronel Fonseca, nome atual (2007).
Sant’Anna, travessa de

Ver: Sant’ Anna, rua de
Santa Bárbara do Rio Pardo

Ver: Freguesias (São Domingos).
Santa Cruz, largo da

1866 - Pateo da Santa Cruz, Largo da Santa Cruz, Largo da
Cadea, Pateo da Cadea.

1888 – A parte de cima recebe o nome de Largo do Theatro.
1906 - Ajardinamento do Largo da Santa Cruz. Popularmente,

Bosque dos Namorados.
1907 - Lei. Praça Dr. Jorge Tibiriçá. Arborização da praça. Mas

o nome usado pelo povo continuou sendo Largo da Santa
Cruz.
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1929 - O nome usado, mesmo oficialmente, é Largo da Santa
Cruz ou Praça da Santa Cruz. O nome popular mais
usado sempre foi Bosque.
Lei. Nesse ano passa a chamar-se Praça Coronel Amando
de Barros.

1930 - Lei. Praça Dr. Ataliba Leonel.
1931 - Decreto. Praça João Pessoa.
1935 - Ato. À parte de cima da Praça João Pessoa passa a

chamar-se Praça Del Prete.
1944 - A Praça Del Prete passa a chamar-se Praça Olavo Bilac.

A parte baixa continua com o nome de Praça João
Pessoa; esta, muitos anos depois, recebeu o nome de
Comendador Emílio Peduti, nome atual (2007).

Santa Cruz, pátio da
Ver: Santa Cruz, largo da

Santa Terezinha, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950

Santo Antonio, rua de
Não foi localizada pelo autor

Santos Dumont, rua
Ver: 14 de Julho, rua

São Benedicto, largo de
Ver: Matriz, pátio da

São Benedicto, rua de
Ver: São Benedicto, travessa de

São Benedicto, rua de¹
Ver: Rosario, travessa do

São Benedicto, rua de²
Ver: São Benedito, travessa de

São Benedicto, travessa de
Travessa de São Benedicto.
1884 - Câmara. Rua de São Benedicto.
1894 - Câmara. Rua Cerqueira César. Mas para o povo,

continuou São Benedicto.
1930 - Rua São Benedicto, sem qualquer alusão a Cerqueira
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 César.
1937 - Lei. Rua Conselheiro Rodrigues Alves, nome atual (2007).

São Domingos
Ver: Freguesias (São Domingos).

São João, avenida
Ver: Cemitério São João.

São João, rua de
Ver: Pedreira, rua da

São Lúcio, vila
Ver: bairros e vilas em 1950.

São Vicente, vila
1926 - Lei. Villa São Vicente, da Rua Dr. Ritt (atual Cap. José

Paes de Almeida), no Bairro Alto, até o Asilo S. Vicente
de Paulo (atual Asilo Padre Euclides).

Sapo, rua do
Ver: Margem do Ribeirão, rua da

Sapos, rua dos
Ver: Margem do Ribeirão, rua da

Sé, largo da
Ver: Matriz Nova, pátio da

Sete, rua                                                                               Vila Maria.
Rua Sete
1944 - Decreto-Lei. Rua Pandiá Calógeras, nome atual (2007).

7 de Setembro, rua
Ver: 23 de Novembro, rua

Silva, Vila
Ver: Bairros e vilas em 1950

Silva Jardim, rua
1894 - Câmara. Rua Silva Jardim, nome atual (2007).
1927 - Estendida a rua até a Rua dos Protestantes (atual Rua

Domingos Soares de Barros).
Tanquinho

Ver: Atrás do Morro.
Tenente João Francisco, rua

Ver: Estação, bairro da
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Theatro, Largo do
Ver: Santa Cruz, largo da

Tibagy, rua
Ver: 14 de Julho, rua

Tiradentes, rua
1891 - Câmara. Rua Tiradentes. Entre as avenidas Floriano

Peixoto e San• Anna (parte de cima da atual Praça Anita
Garibaldi).

1948 - Entrada para a Vila Maria, com a construção de uma
ponte, ligando a cidade a essa vila. Rua Tiradentes, nome
atual (2007).

Totó Rocha, rua                                                     Vila dos Lavradores.
Ver: Avenida Nº 2

Veiga Russo, rua
Ver: Boa Vista, bairro da

Velho Cardoso, rua
Ver Pedreira, rua da

Victor Atti, avenida
Ver: Estação, bairro da

Victoria, rua                                                                         Bairro Alto.
1930 - Câmara. Rua Victoria.
1939 - Ato. Rua Espírito Santo.

25 de Março, rua
Ver: Botucatu, rua do

24 de Outubro, rua
Ver: Collegio, rua do

23 de Novembro, rua
1894 - Câmara. Rua 23 de Novembro.
1936 - Lei. Rua 7 de Setembro, nome atual (2007).

Visconde do Rio Branco, rua
1884 - Câmara. Rua Visconde do Rio Branco, nome atual
(2007).
1885 - Popularmente, fala-se em Rua Rio Branco.

Washington Luiz, praça
           Curiosidade
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Acre, rua                                                                              Bairro Alto.
1930 - Câmara. Rua Acre.
Ver: também Alto, bairro

RUA ACRE

O nome Rua Acre foi dado a uma via localizada no Bairro Alto, na
sessão realizada pela Câmara, 30 de junho de 1930.

Quando fizemos o histórico do Bairro Alto, também fizemos a
transcrição do trecho da ata acima citada, por onde poderá ser verificado
ter o Prefeito pedido que fossem denominadas muitas vias da cidade, a fim
de ser fornecido uma relação geral das ruas então existentes, para o
emplacamento de todas  elas.

Alto, bairro
1881 - V. Ruas, Acre, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Mato

Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí,
Rio de Janeiro, Santa Catarina.

1948 - Rua Santa Catarina passa a Rua Capitão José Paes de
Almeida.
Rua Paraíba passa a Rua Dr. Julio Prestes.
Rua Pernambuco passa a Rua Professor Martinho Nogueira.
Rua Mato Grosso passa a Rua Capitão Pedro Amando de
Barros.
Rua Goiás passa a Rua Dr. Fernando Costa.
Rua Amazonas passa a Rua Dr. Antonio Carlos de Abreu
Sodré.
Rua Ceará passa a Rua D. Pedro II.

Ver: Bairros e vilas em 1950.

BAIRRO ALTO

As designações de Bairro Alto, Bairro Boa Vista ou Bela Vista, são
comuns a inúmeras cidades brasileiras. Havendo um local mais elevado
nas proximidades de uma povoação, instintivamente o povo denomina de
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Bairro Alto, Boa Vista ou Bela Vista. Botucatu não foi exceção e adotou
esses dois nomes.

A primeira referência que encontramos de Bairro Alto está na ata de
24 de fevereiro de 1881: “Foi aprezentado o parecer da comissão de
Obras Publicas referente a construcção da ponte do rio que atravessa
para o Bairro Alto indo da Rua Curuzú, na qual são de parecer que se
deve decretar a quantia de quinhentos mil reis para a factura da mesma
ponte, e bem assim, mais a quantia de duzentos e cincoenta mil reis para a
compra de materiaes que por ventura ainda faltem para a conclusão da
mesma, visto que os que no lugar se achão não são sufficientes,quantia
esta que julga razoavel por se dar o motivo de haver particulares que
concorrem com quotas para o mesmo fim para a qual obra a mesma
Commissão apresenta um plano ou planta que submettem a apreciação da
Camara.”

A localização dessa ponte era mais ou menos onde começa a rua
Moraes Barros. O nível do rio, nesse local, não era profundo como agora,
e as margens eram alagadas, formando um grande charco. A expressão
acima “indo a Rua do Curuzú” provém da existência, naquela época, de
um caminho que unia essa rua ao ponto onde tem início a rua Moraes
Barros, cortando o quarteirão em diagonal.

Na ata de 4 de abril de 1883 consta referência: “…quanto aos
materiaes pertencentes á obra do mercado e igualmente o acressimo da
ponte que segue para o Bairro Alto, etc.”

Em 1884 encontramos outra referência na ata de 14 de março: “Foi
lida uma petição de Manoel Victorino de Farias pedindo concessão de
cinco braças de terrenos no Bairro Alto, para edificar.”

Está na ata de 3 de novembro de 1892: “Foi lida uma communicação
do Procurador d’esta Camara communicando ter feito o lançamento do
imposto predial pela circuncripção adoctada pela Collectoria; a qual consta:
do Bairro Alto, Rua Rangel Pestana, Curuzú, Cezario Alvim, Aurêa, Cadêa
Nova, e a da Estação até a casa de Augusto Herck inclusive as ruas
transversaes; e inclusive no novo lançamento Bairro da Estação”.

Percebe-se por este trecho de ata que o Bairro Alto fora integrado
no perímetro da cidade, embora existissem rarissimas casas naquele local.

“Pelo cidadão Intendente foi aprezentado o perfil da Rua do Bairro
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Alto’’. Este trecho encontra-se na ata da sessão realizada pela Câmara
em 6 de junho de 1895. Até aí a via era mais estrada que rua e assim
continuou por muito tempo.

Em 1895 os moradores do Bairro Alto fizeram um apelo á Câmara,
o qual está registrado na ata de 7 de novembro desse ano: “Lido um abaixo
assignado de diverços moradores no Bairro Alto pedindo abertura das
ruas que dão para a fonte, para assim poderem servirem-se da agoa visto
ser esta a unica que ali existe.” Foi despachado à Commissão de Obras
Públicas e aí ficou. Essa Fonte aí citada é referente ao antigo chafariz que
existiu exatamente no local onde se acha construído o prédio da sede da
Sociedade Esportiva de Botucatu (rinha), na rua Rangel Pestana.(1950).

Em 1899 já havia iluminação a querozene na Rua do Bairro Alto,
provando isso o lançamento do imposto de metragem, atual imposto
Territorial Urbano, conforme está na ata de 31 de outubro desse ano:
“Cada metro linear de terreno não edificado com frente para Rua do Bairro
Alto, desde a ponte sobre o ribeirão até o ultimo poste de Illuminação,
com fundo até a metade do quarteirão..... $300”.

Encontramos na ata de 16 de novembro de 1899 o seguinte:
“Requerimento do Cidadão Francisco Braz da Cunha, propondo a fazer
com a Municipalidade a troca de um terreno comprehendido por um
pequeno triangulo, entre o terreno do supplicante e o Ribeirão da cidade e
terreno de Antonio Ferreira da Silva Veiga, e a Rua do Bairro Alto,
pertencente a Municipalidade, por todo o terreno que for necessario para
o prolongamento da ruas, e abertura de outras no terreno no Bairro Alto.”
Esse requerimento foi despachado à Comissão de Justiça e esta, na sessão
de 20 de janeiro de 1900, apresentou o seu parecer: “Em seguida a
Commissão de Justiça apresentou o seu parecer opinando para que fosse
approvado a proposta feita pelo cidadão Francisco Braz da Cunha, sobre
permuta de um pequeno terreno pertencente e a Municipalidade, occupado
por um pequeno trecho de caminho, que está situado entre o terreno do
mesmo e o Ribeirão Lava Pés, terreno de Antonio Ferreira da Silva Veiga,
terreno que foi de Geremias de Faria Sudré e a rua do Bairro Alto, pelos
terrenos de que possue a Edilidade preciza para o prolongamento das
diversas ruas já existentes, como para a abertura de outras, em um terreno
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que o mesmo tem anexo, para esse fim offerecer o seguinte projeto de lei:
A Camara Municipal de Botucatú decreta: Artigo 1º - Fica o Intendente
autorizado a permuta com o cidadão Francisco Braz da Cunha, um pequeno
terreno pertencente a Municipalidade occupado por um pequeno trecho
de estrada, comprehendido entre a rua do Bairro Alto e o Ribeirão do
Lava Pés e terrenos de Antonio Ferreira da Silva Veiga, terrenos que foram
de Geremias de Faria Sudré terreno do mesmo Francisco Braz da Cunha
por tantos terrenos, quantos sejam precisos para o prolongamento de
diversas ruas e abertura de novas ruas, por dentro de um terreno pertencente
ao mesmo Francisco Braz da Cunha, situado no Bairro Alto desta cidade,
limitado pelo Ribeirão Lava Pés, e terrenos de Antonio Joaquim Cardoso
de Almeida, e do Lyceu de Artes e Officios, a rua do Bairro Alto,  e um
vallo velho que desce para o mesmo ribeirão. 2º - Fica o referido cidadão
Francisco Braz da Cunha isempto da obrigação do pagamento do imposto
de metragem durante o prazo de quatro annos, pelas testadas de terrenos
que derem para as ruas que forem abertas na forma determinada no artigo
anterior. 3º - O favor concedido no artigo anterior não se estenderá ao
novo adquirente, no todo ou em partes, dos mesmos terrenos. Artigo 4º -
Ficam revogados as disposições em contrario.”  Este projeto correu os
trâmites do estilo e, em 17 de fevereiro de 1900, foi aprovado em terceira
discussão, sendo promulgada a lei seguinte:

Lei N. 94
Permuta de terrenos com o Cidadão Francisco Braz

Art. 1º - Fica o intendente autorizado a permutar com o Cidadão
Francisco Braz da Cunha, um pequeno terreno pertencente à
Municipalidade, occupado por um pequeno trecho de estrada,
comprehendido entre a rua do Bairro Alto e o Ribeirão Lavapés, e terrenos
de Antonio Sodré e terrenos do mesmo Francisco Braz da Cunha, por
tantos ruas e aberturas de novas ruas, por dentro de um terreno pertencente
ao mesmo Francisco Braz da Cunha, situado no Bairro Alto desta cidade,
limitado pelo Ribeirão Lava-pez e terrenos de Antonio Joaquim Cardoso
de Almeida, e do Lyceu de Officios à rua do Bairro Alto e um vallo velho



69

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

que desse para o mesmo Ribeirão.
Art. 2º - Fica o referido Cidadão Francisco Braz da Cunha, isento

da obrigação do pagamento do imposto de metragem durante o prazo de
4 annos, pelas testada dos terrenos que derem para as ruas que forem
abertas na forma determinada no Art. anterior.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrario.
Ainda existem atualmente (1950) alguns sinais do “pequeno trecho

de estrada” e de “um vallo velho” aí citados.
No Relatório que o Prefeito apresentou à Câmara em janeiro de

1905, referente ao ano anterior, há esta referência: “Nivelamento,
escavações, aterro que do Bairro da Boa Vista vai ao Bairro Alto e deste
Bairro até a rua do Curuzú, etc.”

A ponte que liga a cidade ao Bairro Alto foi construída em 1912. No
relatório que o Prefeito Antonio José de Carvalho Barros apresentou a
Câmara, na sessão de 20 de janeiro de 1913, há esta referência: “Durante
o anno foi necessario construir-se totalmente a ponte do Bairro Alto.
Fiz construir uma ponte de cantaria, com lastro de madeira, assente
em rocha viva. Ficou um serviço solido e elegante, que veio prehencher
uma grande e urgente necessidade. Com esse importante trabalho
apenas gastei approximada de oito contos de reis, sem levar em conta
o trabalho de aterramento, para alteamento do leito da rua.”

Está na ata de 21 de novembro de 1921: “Pelo vereador Neves
Pinhão foi apresentado o seguinte: Projecto de Lei nº... A Camara Municipal
de Botucatú decreta: Art. 1º - Ficam denominadas rua “Bairro Alto” a
continuação da rua Dr. Ritt, a começar do Ribeirão Lavapés e rua Bella
Vista, a unica travessa que parte da rua Bairro Alto. Art. 2º - Revogam-se
as disposições em contrario. Sala das Sessões, 21 de novembro de 1921.
(a) Joaquim das Neves Pinhão”.

Esse projeto foi aprovado em 5 de maio de 1922 e convertido na lei
seguinte:

LEI N. 301

                                                     de 5 de maio de 1922
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                                      Dá denominação a duas ruas
Artigo 1º - Ficam denominadas rua “Bairro Alto” a continuação da

rua Dr. Ritt, a começar do ribeirão Lavapés e rua “Bella Vista” a unica
travessa que parte da rua “Bairro Alto”.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
A Câmara Municipal, na sessão de 20 de outubro de 1923, aprovou

um código de posturas, convertido na Lei n. 310, na qual, entre outros
tributos, determinava a cobrança do imposto de metragem, que passou a
ser denominado imposto de viação. Para a cobrança desse imposto,
estabeleceu as zonas ou ruas onde ele deveria ser cobrado. Assim, entre
outras, estabelecia: “9º - Avenida Santana, Villa dos Lavradores, Avenida
Floriano Peixoto e Bairro Alto em toda a sua extenção.”

Foi nessa época que a Rua do Bairro Alto começou a merecer ser
lançada para esse imposto, significando estar suficientemente desenvolvida.

Em 20 de outubro de 1926, a Câmara decretou uma lei relativa ao
imposto de viação, estabelecendo no artigo 2º o seguinte: Art. 2º - Para
lançamento do imposto de viação e sua cobrança, fica a cidade dividida
em duas zonas - uma urbana e outra suburbana. A zona urbana era dentro
do seguinte perimetro: começo na Avenida Floriano Peixoto, na ponte da
Estrada de Ferro Sorocabana, por aquela avenida até a rua Riachuelo
incluindo-se o largo fronteiro á Praça Cel. Moura, pela rua Riachuelo até a
rua Velho Cardoso, e desta até a rua Curuzu, por esta até a rua Visconde
do Rio Branco, por esta acima até a rua Aurea, por esta até a rua Cesario
Mota, por esta até a rua General Teles, por esta até a rua 14 de Dezembro,
por esta até a rua Dr. Costa Leite, por esta até a rua Cel. Fonseca, por
esta até a Avenida Sant’Anna, por esta até a Avenida Floriano Peixoto e
por esta até o ponto de inicio, ficando compreendidos, no perimetro traçado,
os dois lados das ruas, avenidas e praças citadas. A rua que começa na
Avenida Floriano Peixoto e vai até a Estação da Estrada de Ferro
Sorocabana tambem estava incluida nesse perimetro. A zona suburbana
era o resto da cidade, inclusive o Bairro Alto, Boa Vista e Vila dos
Lavradores.

Vamos aqui transcrever um trecho da ata da sessão realizada em 20
de junho de 1930, pela Câmara, onde estão especificadas as mudanças
de denominações de diversas ruas da cidade. É o seguinte: “O Sr. Prefeito
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usando da palavra apresentou a casa o contracto lavrado entre esta Camara
e Massucci Petracco e Nicoli e solicitou do Sr. Presidente que submettesse
á approvação da Camara. O Snr. Presidente, depois de lido, subemetteu a
votação o contracto lavrado pelo Snr. Prefeito com Massucci, Petracco e
Nicoli, o qual foi approvado. Continuando o mesmo Snr. Prefeito com a
palavra, disse que uma das clausulas do referido contacto diz que a Camara
é obrigada fornecer uma relação de todas as ruas desta cidade, e como
está em diversas ruas faltando nomes, solicitava da Camara fossem essas
ruas denominadas, afim de poder satisfazer essa referida clausula. O Snr.
Presidente consultando a casa sobre a solicitação do Snr. Prefeito, foi
resolvido então dar os nomes a saber, digo, os seguintes nomes em
determinadas travessas fóra do perimetro urbano, a saber; -  Na cidade;
a) rua Monte Alegre, b) Ipanema, c) São Benedicto, d) Paraizo, e) Tibagy.
No Bairro Alto da Bella Vista; a) rua Minas Geraes, b) Paraná, c) Victoria,
d) Rio de Janeiro, e) Bahia, f) Ceará, g) Matto Grosso, h) Amazonas, i)
Goyaz, j) Piauhy, k) Acre, l) Parahyba, m) Santa Catarina, n) Pernambuco.
Na Villa dos Lavradores; a) rua dos Italianos, b) Guayanazes, c)
Sorocabana. Ainda pelo Snr. Presidente foi submettido a discussão e
votação a seguinte, a qual foi approvada, cujo theôr é o seguinte: -
Indicação: Considerando que a nossa cidade deve ao Dr. Gaspar Ricardo,
director da Estr. de Ferro Sorocabana, grande impulso para a sua vida
commercial, e industrial; que tem o mesmo Dr. Gaspar Ricardo se
interessado vivamente para a construção da nova estação local bem como
seus esforços para o embellezamento do local onde funciona a referida
estação desta cidade. Indicamos que seja dado o nome de Rua Dr. Gaspar
Ricardo a actual Rua da Estação. S. Sessão, 20/6/1930 (aa) Mario Torres,
Octacilio Nogueira, Pedro C. Serra Negra, Humberto Vicentini e Ricardo
Zanotto”.

No ponto onde há referência “No Bairro da Bella Vista”, houve um
lapso. Em lugar de o Secretário grafar Bairro Alto, escreveu Bella Vista.

Consta da ata de 9 de novembro de 1936, que o vereador Antonio
Mori requereu a colocação de quatro lâmpadas elétrica, para a iluminação
da rua que liga o Bairro Alto ao Bairro Boa Vista.

Faremos a descrição especificada das ruas que estão situadas no
Bairro Alto
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Amando de Barros, praça
Ver: Misericórdia, largo da

Amando de Barros, rua
Ver: Caminho de Cima.

Amazonas, rua
1930 - Câmara.
1948 - Lei. Rua Dr. Antonio Carlos de Abreu Sodré, nome atual (2007).
Ver: também: Alto, bairro.

RUA AMAZONAS

A primeira denominação desta via foi Rua Amazonas. Esse nome foi
escolhido na sessão realizada pela Câmara, em 20 de junho de 1930, cujo
trecho de ata, a ela referente, foi transcrito neste trabalho, ao fazermos o
histórico do Bairro Alto. Permaneceu até 1948, quando a Câmara decretou
uma lei, mudando a designação. A lei é a seguinte:

LEI N. 9
                                                     de 9 de abril de 1948

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições legais,
faz saber que a Camara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada Rua Dr. Antonio Carlos de Abreu Sodré,
a atual rua Amazonas sita no Bairro Alto desta Cidade.

Art. 2º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 9 de abril de 1948.
                                                       Renato de Oliveira Barros
                                                            Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 9
de abril de 1948.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.
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Américo Braziliense, rua
Ver: Nova de Cima, rua

Anita Braz, rua
Ver: Saldanha Marinho, rua

Antártica, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Antonio Ignacio, rua
Ver: Boa Vista, bairro da

Ártica, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Assis Nogueira, avenida                                                           Lavapés.
1936 - Lei. Do ponto final da Amando de Barros (Posto da Guarda

Civil), até a curva do início da estrada de rodagem Botucatu a
São Paulo.

Nota: a um dos ramos do final da Amando de Barros, se deu o
nome de Av. Itália, ao outro, Av. Mário Barberis, nome atual
(2007).

AVENIDA ASSIS NOGUEIRA

Na ata da sessão realizada pela Câmara, a 26 de outubro de 1936,
está registrada a apresentação do projeto seguinte: “Projecto de Lei n. 51:
- A Camara Municipal de Botucatu decreta: Art. 1º - Fica denominada
“Assis Nogueira” a avenida que vai do ponto final da Rua Amando de
Barros (Posto de Guarda Civil) até a curva do inicio da estrada de rodagem
Botucatu a São Paulo. Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Sessões, 26 de outubro de 1936. (aa) Dr. Nestor Seabra, Deodoro
Pinheiro, Jurandir Trench, Domingos Bacchi, Santos Neves”. Julgado objeto
de deliberação, foi esse projeto encaminhado à Comissão de Legislação.

Depois de seguir os trâmites do estilo, foi o projeto aprovado e
promulgada a lei seguinte:

LEI N. 45
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Antonio de Moura Campos, usando das attribuições que lhe são
conferidas por lei, faz saber que

A Camara Municipal de Botucatú decreta e eu promulgo a seguinte
lei.

Artigo 1º - Fica denominada “Assis Nogueira” a avenida que vae do
ponto final da rua Amando de Barros (Posto da Guarda Civil), até a curva
do inicio da Estrada de Rodagem de Botucatú a São Paulo. (1950).

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Botucatú, 7 de dezembro de 1936.

                           O Prefeito Municipal,
                            Antonio de Moura Campos.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em 7
de dezembro de 1936.

                                   O Secretario da Prefeitura,
                                                 João Thomaz de Almeida.

Assumpção, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Atrás da Igreja, beco
Ver: Matriz, beco da

Atrás do Morro
1883 - Atrás do Morro. No mesmo ano aparece também a

                 designação Tanquinho. Provavelmente, o Atrás do Morro se
            referia à parte inicial do Tanquinho.
Ver: Bairros e vilas em 1950.

ATRAS DO MORRO

Esta designação abrange toda parte alta da cidade, até onde está
atualmente o Cemitério Municipal, e que, na época, nada mais era que
chácara ou mesmo terrenos devolutos e onde já começavam a se delinear
os traçados das ruas.
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Na acta de 15 de janeiro de 1883, está registrado que “Foi lido um
requerimento de José Luiz Brandao, solicitando desta Camara a concessão
de vinte e seis braças de terrenos no lugar denominado Atras do Morro,
deste patrimonio, a remuneração a um terreno que hoje serve de rua”...
etc.

Idêntico pedido foi feito em 5 de fevereiro de 1883, por Manoel
Joaquim Romão, de “doze braças de terreno no logar denominado Atras
do Morro”...

Em 20 de dezembro de 1883, consta da nota que “Foi lido um
requerimento de José Rodrigues Cezar, acompanhado de um recibo do
Thesoureiro de Nossa Senhora Sant’Anna, pelo qual mostra ter pago a
quantia de quarenta e cinco mil réis, por noventa e cinco braças de terreno
Atraz do Morro, e pede que a Camara mande dar-lhe a competente poçe,
cujo terreno ja tem bemfeitorias feita por elle patricionario”.

É muito lógico que na época, a que nos referindo, se fizessem
apropriações de terras sem para isso haver títulos, ou provas. Dessas
posses é que surgiu o nome de “Grillo”, nome que se tornou clássico para
explicar a posse de terras por quem não possuía titulos legítimos. Na acta
de 7 de Agosto de 1883 há um trecho que bem explica o acima referido.
Diz esse trecho de acta: “Foi apresentado um officio do fiscal accusando
existirem terrenos feixados ilegalmente que são os seguintes: José Vieira,
tem um terreno feixado desde a Rua Curuzú até a rua Riachuelo, que foi
por elle fiscal embargado, em tempo da Camara Municipal transata mesmo
assim foi o terreno feixado pelo dito Vieira: Fernando de tal, tem um terreno
feixado Atras do Morro no suburbio da Cidade em frente a Chacara de
Dona Mariana, sem ter titulos que legalisem a sua poçe; Luiz de tal, tambem
feixou um terreno nas mesmas condições; Theodoro de Camargo Prado,
feixou a vala terreno de dois alqueires mais ou menos tambem sem a
concessão da Camara: Tenente José Rodrigues Cesar, feixou tambem um
terreno, constando a elle fiscal que deste existem requerimentos sugeitos a
decisão da Camara; Manoel Marins tambem tem terreno feixado, com
autorização da Camara Transata, mas não consta nada escripto. Posto em
discução a Camara ordenou a mim Secretario a lavrar dose Editaes de
igual teor marcando o prazo de sessenta dias para apresentarem seus titulos,
para serem esses titulos registrados em um livro para isso destino”.
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Essa designação de “Atrás do Morro” confunde-se com a de
“Tanquinho”. Não nos foi possível estabelecer o ponto onde termina uma
e começa outra. Entretanto, para registro, aqui ficou transcrito o que está
na acta de 11/8 /1883, no ponto em que diz: “Foi apresentado uma petição
do Reverendo Vigario Joao José Lopes Rodrigues, pedindo a consseção
de cinco, digo de terreno para uma chacara no lugar denominado
tanquinho”.
          Na acta de 22 de Janeiro há idêntico pedido, feito por “Izidoro
Pinto de Mello pedindo cinco braças de terreno no lugar denominado
tanquinho”.

Áurea, rua
Ver: Nova de Cima, rua

Avaré
Ver: Freguesias (Rio Novo).

Avenida Nº 2
1894 - Avenida Nº 2. Popularmente, rua Totó Rocha.
1914 - Câmara. Rua Rodrigues César, nome atual (2007).

Bahia, rua                                                                         Bairro Alto.
1930 - Câmara.

RUA BAHIA

Esta via está localizada no Bairro Alto. A escolha da designação, de
Rua Bahia, foi feita pela Câmara Municipal, em 20 de junho de 1930, para
atender a um pedido do Prefeito, que tendo contratado o emplacamento
da cidade, era obrigado a fornecer uma relação completa das vias locais,
e tendo encontrado muitas sem nome, necessitava uma providência para
remediar essa falha. A Câmara atendeu e entre os nomes escolhidos estava
o de Rua Bahia.

Quando fizemos o histórico do Bairro Alto, transcrevemos o trecho
de ata, da sessão de Câmara acima aludido, que poderá ser consultado
para melhor esclarecimento.

Bairro Alto, rua do                                                               Bairro Alto.
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1895 - Câmara. Rua do Bairro Alto.
1912 - Construção da ponte sobre o rio Lavapés, ligando a cidade

ao Bairro Alto.
1922 - Rua Bairro Alto, continuação da Rua Dr. Ritt (atual Rua Siqueira

Campos), em direção ao bairro Alto, a começar da ponte sobre
o rio Lavapés.

1930 - Rua Santa Catarina.
1948 - Rua Capitão José Paes de Almeida.

Bairros e vilas em 1950.
Bairro Alto

  Boa Vista
Tanquinho

Bairro da Estação. Vila dos Lavradores
Lavapés
Vila Maria
Vila Jaú
Vila N. Sra. Auxiliadora
Vila Rodrigues Alves
Vila São Lúcio
Vila N. Sra. Aparecida
Vila Pinheiros
Vila Santa Terezinha
Vila Ártica
Vila Antártica
Vila Casa Branca
Vila Barros
Vila Ema
Vila Silva
Vila Assumpção
Vila Bela Vista

Quanto às denominações de bairros, a única escolhida oficialmente
foi a da Vila São Vicente, que mesmo assim não se radicou.

Os bairros e vilas atualmente (1950) existentes, ou conhecidos,
são os seguintes: Bairro Alto, Boa Vista, Tanquinho, que são os mais antigos;
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depois veio o Bairro da Estação, que passou para Vila dos Lavradores; a
seguir, Bairro Lavapés.

Os demais são: Vila Jaú, Vila Maria, Vila Nossa Senhora Auxiliadora,
Vila Rodrigues Alves, Vila São Lúcio, Vila Nossa Senhora Aparecida, Vila
Pinheiros, Vila Santa Terezinha, Vila Ártica, Vila Antártica, Vila Casa
Branca, Vila Barros, Vila Ema, Vila Silva, Vila Assumpção, Vila Bela Vista.
Nenhuma dessas denominações tem caráter oficial.

Bandeira, praça da                                                              Av. Santana.
1939 - Ato. Praça da Bandeira, nome atual (2007).
1940 - Decreto-Lei. Praça da Bandeira, nome atual (2007).

PRAÇA DA BANDEIRA

Em 1939, o Departamento das Municipalidades era a entidade que
controlava a direção dos Municípios, como órgão da Interventoria Federal.
Para comemorar o cinqüentenário da instituição da Bandeira Republicana,
esse Departamento endereçou aos Prefeitos a circular seguinte:

DEPARTAMENTO DAS MUNICIPALIDADES
 São Paulo, 28 de outubro de 1939.

Circular n. 491
    Senhor Prefeito.
Comemorando-se a 19 de Novembro do ano corrente, o

cincoentenário da Bandeira, de ordem do senhor Interventor Federal,
solicito de V. S. as providencias que se fizerem necessarias no sentido de
que em homenagem ao Pavilhão Nacional, seja inaugurada, nessa cidade,
naquela data, uma Praça da Bandeira.
                                                      Atenciosas saudações
                                                         Coriolano de Góes
                                                         Diretor Geral.

Nessa circular o Prefeito deu o seguinte despacho. “Sr. Secretário -
Peço a fineza de informar se existe alguma praça a que se possa dar o
nome de Praça da Bandeira. 6/11/39 - Carvalho Sobrinho.”



79

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

O Secretario da Prefeitura informou o seguinte: “Sr. Prefeito -
Cumprindo seu despacho informo que entre as ruas General Teles e Avenida
Sant’Ana e ruas Newton Prado e 7 de Setembro (em frente á Casa Saude
Sul Paulista) existe uma praça sem denominação. Consta-me, também,
existir um terreno na Vila Maria, onde está localisada a estação transmissora
da PRF8 que foi doada pelo seu proprietario para nele ser aberta uma
praça. Em qualquer desses logares, o nome de Praça da Bandeira ficaria
bem localisado. Btu.7/11/39. O Secretario P. M. João Thomaz de Almeida.”

A seguir o Prefeito despachou: “Sr. Secretario - Fazer o modelo de
ato para a praça em frente á Casa de Saude Sul Paulista. Carvalho
Sobrinho.”  Em consequencia foi o ato seguinte:

ATO N. 271
                                                     de 17 de novembro de 1939

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando das atribuições que lhe
são conferidas por lei e

Considerando que a 19 do corrente mês de novembro será celebrado
o cincoentenario da lei que instituiu a Bandeira Republicana no Brasil;

Considerando que o Departamento das Municipalidades, pela
Circular n. 491, recomendou que se desse a uma praça desta cidade a
denominação de “Praça da Bandeira”, em comemoração á grandiosa
efemeride;

Resolve:
Art. 1º - Fica denominada “Praça da Bandeira” a Praça situada,

nesta cidade, entre a Avenida Sant’Ana e Rua General Teles e as ruas
Newton Prado e Sete de Setembro, em comemoração ao cincoentenário
da lei que instituiu a Bandeira Republicana no Brasil.

Art. 2º - Este ato entrará em vigor a 19 de novembro de 1939.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Botucatu, 17 de novembro de 1939.

                                                        O Prefeito Municipal,
                                                          José de Carvalho Sobrinho.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 17
de novembro de 1939.
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                                                       O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.

No dia 19 de novembro de 1939 realisou-se a inauguração da praça
da Bandeira, com grandes festejos.

O departamento das Municipalidades, no ano seguinte, verificou não
estar certo o meio usado para designar a Praça da Bandeira. Deveria ter
sido por um Decreto-lei e não por um Ato. Assim, para retificar, foi baixado
o seguinte:

Decreto-Lei N. 2
                                                      de 3 de junho de 1940

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições, de
conformidade com o artigo 5º de decreto-lei n. 1202, de 8 de abril de
1939 e nos termos da Resolução n. 696, de 1940, do Departamento
Administrativo do Estado,

Decreta:
Art. 1º - Fica denominada Praça da Bandeira a Praça situada, nesta

cidade, entre a Avenida Sant’Ana e ruas General Teles, Newton Prado e
Sete de Setembro.

Art. 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 3 de junho de 1940.
                                                        O Prefeito Municipal,
                                                          José de Carvalho Sobrinho.

Os terrenos dessa praça pertenceram a Daniel Carlos Maria Jordão
da Rocha Peixoto. Por ocasião do prolongamento da Avenida Sant’Ana,
foi cortada uma parte da chácara que pertenceu a Daniel Carlos, o qual fez
a doação da parte em que está a Praça, com a condição especial de ali ser
construído um grupo escolar. Levou muitos anos a realização dessa
construção, até que ali ficasse localizado o Grupo Escolar Gomes Pinheiro.

Em conseqüência dessa construção, a Praça da Bandeira
praticamente desapareceu, restando-lhe apenas uma diminuta área, em
frente ao citado Grupo.
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Barão do Rio Branco, praça
Ver: 15 de Novembro, praça²

PRAÇA BARÃO DE RIO BRANCO

Em 19 de fevereiro de 1912, a Câmara Municipal de Botucatu
realizou uma sessão ordinária. Da ata dessa reunião vamos transcrever a
seguinte parte: “Em seguida, pelo sr. Carlos Cesar, foi apresentada a seguinte
moção: “A Nação inteira sente, neste momento doloroso, a impressão
desoladora de uma verdadeira catastrophe com o desapparecimento do
grande brasileiro e excelso estadista - Barão do Rio Branco - A morte
roubou á Patria o nosso grande chanceller num delicado transe e quando a
sua vida preciosa mais necessaria se tornava no posto em que deixou um
rastro luminoso da sua passagem gloriosa. O estadista consummado e grande
diplomata, que pelo amplo caminho da justiça e da paz, sem verter uma
gotta de sangue, conquistou para nossa cara Patria novecentos mil
kilometros quadrado de territorio, que elevou o Brasil tão alto no conceito
das nações, bem merece todas as homenagens á sua imperecivel memoria.
Interpretando o unanime sentimento da população de Botucatú, proponho
que a Camara preste as seguintes homenagens á memoria do Barão do
Rio Branco - a) lançar na acta da sessão de hoje (a primeira que se realisa
após o fallecimento), um voto de profundo pezar; b) officiar á familia do
inolvidavel brasileiro enviando a expressão de profundo pezar do municipio
de Botucatú e de sua Camara Municipal; c) mudar o nome da Praça 15 de
Novembro para o de “Praça Barão de Rio Branco”; d) levantar a sessão
em signal de profundo pezar. Sala das sessões da Camara Municipal de
Botucatú, 19 de fevereiro de 1912. - Carlos Cesar.”  Essa moção foi
aprovada unanimemente, ficando, portanto, dado nome de “Barão do Rio
Branco” á que era denominada Praça 15 de Novembro. A essa sessão
compareceram os vereadores Raphael Augusto de Moura Campos,
Antonio José de Carvalho Barros, Augusto Gomes Pinheiro Machado;
Carlos Cesar, José Joaquim da Silva Galvão, Manoel José de Araujo
Azevedo.
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Embora a moção tivesse sido aprovada por unanimidade e
oficialmente mudado o nome da Praça, não foi dada nenhuma providência
para a colocação das placas denominativas, com o nome de Barão do Rio
Branco, e a justíssima homenagem caiu no olvido, e permanece até agora
(1950) o nome de Praça 15 de Novembro.

Bela Vista, bairro da
1930 - Ruas Minas Gerais

Paraná
Victoria
Rio de Janeiro
Bahia
Ceará
Mato Grosso
Amazonas
Goiás
Piauí
Acre
Paraíba
Santa Catarina
Pernambuco

Ver: Boa Vista, bairro da
Bela Vista, rua da (Bella Vista)                              Cidade e Bairro Alto.

Antes, Ruas da Boa Vista, ou Rua da Bella Vista.
1874 - Câmara. Rua da Bella Vista, mas o povo a chamava também
           de Rua da Boa Vista.
1884 - Câmara. Rua Dr. Ritt. Mas, popularmente Rua Bella Vista.
1922 - Lei. Rua do Bairro Alto, na parte localizada nesse bairro.
1930 - Câmara. Rua Santa Catarina, na parte localizada no Bairro

Alto.
1931 - Decreto. A Rua Dr. Ritt (cidade) passa a Rua Siqueira

  Campos.
1948 - Lei. A Rua Santa Catarina (Bairro Alto) passa a Capitão José
           Paes de Almeida, nome atual (2007).
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RUA DA BELLA VISTA

Os habitantes da povoação chamavam de Boa Vista ou Bela Vista a
esta rua. Quando, em 20 de setembro de 1884, o vereador João Morato
da Conceição escolheu os nomes para as ruas, apenas oficializou a
denominação de Rua da Bella Vista.

Era uma travessa desabitada, tendo apenas uma coisa que a tornava
conhecida: era a saída para o Bairro Alto. Na ata de 18 de maio de 1886
está registrado o relatório do Fiscal, e entre os serviços que ele recomendava
estão: “... aterro nas pontes da Rua Boa Vista e sahida para São Manoel,
etc.”

Na ata de 16 de fevereiro de 1886, do relatório apresentado pelo
fiscal consta este trecho: “... pede authorização para mandar rossar o
centro da Rua Boa Vista que se acha em matto podendo importar esse
serviço em vinte e cinco mil réis”. Nessa mesma ata está: “...
authorizou ao mesmo fiscal o serviço que reclama na Rua da Boa
Vista, recebendo a importancia do procurador, que nesta data fica
authorizado a dispender.”

O serviço de sargetas e meios-fios teve inicio, na Rua da Bela Vista,
em 1891. Lê-se na ata de 21 de novembro: “Foi deliberado que se
mandasse fazer as sargetas necessarias na Rua do Curuzú des da Rua
da Cadêa a rua de S. João, por guias e sargetas nas Ruas da Boa Vista
e no quarteirão da Rua do Curuzú até a ponte e na mesma Rua da Boa
Vista sargetas e guias e os bueiros necessarios até o largo da Matriz
Nova, etc.”

Apenas iniciada a construção da Cadeia Nova, prédio onde está
atualmente (1950) sediado o Centro de Saúde, já os moradores da cidade
haviam denominado a via de “Rua da Cadeia Nova”, para distinguir da
primeira “Rua da Cadeia”, que passou a ser a “Rua da Cadeia Velha”. Os
nomes de Boa Vista ou Bella Vista começaram a cair em desuso. Até
mesmo oficialmente isso aconteceu. Veja-se este trecho de ata, de 11 de
junho de 1892: “Foram abertas tres propostas para o arrendamento do
predio na Rua da Cadêa Nova, etc.” Daí por diante, todas as citações só
se referia à “Rua Cadeia Nova”.



84

RUAS DE BOTUCATU

Digno de registro é o fato de que o nome de Rua da Cadeia Nova
foi aplicado indistintamente para duas ruas, isto é, para a antiga Rua da
Boa Vista e para a Rua General Teles.

Na sessão realizada pela Câmara em 11 de janeiro de 1884, o
vereador Caetano Caldeira apresentou uma indicação, subscrita pelos
vereadores Alberto Pereira, José Pires de Camargo Rocha e Francisco
Braz da Cunha “no sentido de dar-se nomes a diverças Ruas que ainda
não os tem”, etc. Nessa indicação há esta parte. “... que a travessa da
Boa Vista passe a denominar-se do Dr. Ritt”. A indicação foi aprovada e
a partir dessa data a antiga Rua da Bella Vista passou a ser a Rua do Dr.
Ritt.

Mesmo depois de trocando o nome, a rua continuou por muitos
anos a ser conhecida pela alcunha de Rua da Cadeia Nova. Por exemplo,
verifique-se, na ata de 7 de novembro de 1895, esta citação: “...que em
data de 24 de outubro de 1891 por escriptura lavrada nas notas do
unico tabellião desta Cidade, os requerentes fizeram cessão gratuita
do predio que possuem à Rua da Cadêa Nova a essa Camara, etc.”

Na ata de 20 de janeiro de 1913 há este trecho: “... para construção
da ponte da Rua Visconde do Rio Branco e construção da Boa Vista,
etc.” Esta referência à Boa Vista, neste caso, não é à rua e sim ao Bairro
da Boa Vista, também conhecido por Bairro da Bella Vista.

A Rua do Dr. Ritt, ainda em 1923, continuava ser conhecida por
Bella Vista, tanto que em 20 de setembro desse ano, especificando as ruas
para lançamento de impostos foi registrado: “Rua da Bella Vista até a
ultima casa do Bairro.”

Em 1931, em consequência da Revolução de 1930, foi nomeado
para o cargo de Prefeito Municipal o sr. Leônidas da Silva Cardoso, que
baixou um decreto, mudando a denominação de Rua Dr. Ritt para Rua
Siqueira Campos. O decreto é o seguinte:

DECRETO N. 395

O cidadão Leonidas da Silva Cardoso, Prefeito Municipal de
Botucatú, etc.
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Considerando que não podem deixar de ser homenageados os
grandes martyres da revolução que tudo fizeram em prol das aspirações
da nossa nacionalidade;

Considerando que a denominação dos logradouros publicos sempre
é feita no sentido de perpetuar os grandes feitos nacionaes bem como os
nomes dos autores desses feitos;

Considerando que os vultos de Siqueira Campos e Djalma Dutra, o
primeiro Commandante do 3º destacamento e o 2º commandante do 4º
destacamento da Colunna Miguel Costa e Prestes, por diversas razões
são dignos de uma homenagem dos Poderes Publicos;

DECRETA:

Art. 1º - Passa a denominar-se Rua Siqueira Campos a actual Rua
Dr. Ritt.

Art. 2º - Passa a denominar-se Rua Djalma Dutra a actual Rua dos
Costas.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrario.
Botucatu, 9 de maio de 1931.

            Leonidas da Silva Cardoso
Era o que continha o dito decreto, o qual foi fielmente transcrito por

mim Secretario que assigno - Lincoln Vaz.
Ao colocar as placas indicativas com a nova denominação, o Prefeito

entendeu que deviam elas ser vermelhas, isso por ser essa a cor adotada
como distintivo dos revolucionários: Lenços vermelhos, tinta para escrever,
também vermelha; as placas, logicamente, obedeceriam à mesma cor. E as
placas, em lugar de azuis como as demais, lá estão, vermelhas, bem
vermelhas...

Bela Vista, vila
Ver: bairros e vilas em 1950.

Benjamin Constant, rua¹
Antes, Rua Paraizo, nome popular.
1894 - Câmara. Rua Benjamin Constant. Mas, ainda em 1930,

popularmente Rua do Paraizo.



86

RUAS DE BOTUCATU

1930 - Lei. Rua Newton Prado, nome atual (2007).

RUA BENJAMIN CONSTANT¹

Em 1931 o prefeito Municipal era nomeado pelo Interventor Federal
e tinha atribuições legislativas. Assim, baixou a lei seguinte:

LEI N. 399

O Cidadão Leonidas da Silva Cardoso, Prefeito Municipal desta
cidade de Botucatú, usando das attribuições que são conferidas pelo
Decreto 4810 de 31 de dezembro de 1930.

Resolve:
Considerando que Newton Prado, vulto inconfundivel do glorioso

Exercito Nacional;
Considerando que pela nossa Patria derramou elle o seu sangue,

tornando-se um dos 18 do Forte de Copacabana;
Considerando que pertencente á terra invicta dos bandeirantes, o

seu nome está ligado a todas as campanhas desenvolvidas para um Brasil
melhor;

Considerando que a nossa cidade, pedaço do grande Estado de
São Paulo, deve cultuar a memoria do grande soldado;

Decreta:
Art. 1º - Fica denominada Newton Prado a actual Rua do Paraizo,

desta cidade.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Botucatú, 16 de outubro de 1931.

Leonidas da Silva Cardoso
 Prefeito Municipal.

Benjamin Constant, rua²
Ver: Estação, rua da²
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RUA BENJAMIN CONSTANT²

Os vereadores Caetano Caldeira, Alberto Pereira, José Pires de
Camargo Rocha e Francisco Braz da Cunha, em 11 de janeiro de 1894,
apresentaram à Câmara uma indicação “no sentido de dar-se nomes a
diversas ruas que ainda não os tem”, e seguindo em uma parte: “Que a
travessa que passa pela residencia de Estevão Ferrari se denomine - Tira
Dentes - que a travessa immediatamente seguinte: que passa pelos fundos
da residencia do referido Estevão Ferrari se denomine - Benjamin Constant,
etc.”

Na ata da sessão realizada pela Câmara, em 7 de novembro de
1896, está registrado o regulamento dos impostos e, em uma das tabelas,
estabelece quais as ruas incindiria o Imposto de Metragem, e no final está:
“10 - Cada metro linear de terreno, edificado ou não, fazendo frente para
o lado direito da Avenida Floriano Peixoto entre a Rua Benjamin Constant
e o Boeiro da Estação......$400”.

Em 1934 também o Prefeito Municipal foi nomeado pelo Interventor
Federal e baixou o Ato Seguinte:

ACTO N. 33
 de 4 de Janeiro de 1934

O Capitão João Baptista Corrêa de Mello, Prefeito Municipal de
Botucatú, usando das attribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

Decretar:
Artigo 1º - Fica denominada “Rua Benjamin Constant” o

trecho da rua entre a Avenida Floriano Peixoto e a Estação da
Estrada de Ferro Sorocabana.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Affixe-se, publique-se e cumpre-se.
Botucatú, 4 de janeiro de 1934

      O Prefeito Municipal.
       João Baptista Corrêa de Mello.
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Cidade Boa Vista

Boa Vista, bairro da                                                   Bairro da Boa Vista.
Travessas                   Ruas
1ª                               Dr. Ritt

     2ª                             Chico Padre                        nome atual (2007)
     3ª                              Antonio Ignácio                   nome atual (2007)
     4ª                             Veiga Russo                         nome atual (2007)
     5ª                              Carvalho Barros                  nome atual (2007)
     6ª                              José Galvão                         nome atual (2007)

7ª                              Chico Braz                          nome atual (2007)
Ver: Bairros e vilas em 1950.
Em 1935 foram dadas novas denominações às ruas da Boa Vista
que eram continuação de ruas da cidade.

Djalma Dutra               Dr. Raphael Sampaio           nome atual (2007).
Pinheiro Machado       Dr. Miguel Alvarenga           nome atual (2007).
Silva Jardim                  Major Nicolau Kuntz          nome atual (2007).

BAIRRO DA BOA VISTA

Foi o Prefeito Carlos Cesar quem denominou as ruas do bairro da
Boa vista. Para isso baixou o Ato n. 118, que é o seguinte:

ACTO N. 118
de 16 de agosto de 1935

O cidadão Carlos Cesar, Prefeito Municipal de Botucatu, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que existem ruas sem denominação no Bairro da Boa
Vista, nesta cidade;

Considerando que para denominal-as é occasião propicia para que
se preste homenagem a cidadãos que muito fizeram por esta cidade,
cidadãos esses já fallecidos;

Resolve:
Artigo 1º - Fica denominada “Rua Dr. Raphael de Sampaio”, a rua

em continuação da rua Djalma Dutra, a partir do corrego Lavapés, no
Bairro da Boa Vista.



89

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

Artigo 2º - Fica denominada “Rua Dr. Miguel de Alvarenga” a rua
em continuação da rua Pinheiro Machado; a partir do corrego Lavapés,
no Bairro da Boa Vista.

Artigo 3º - Fica denominada “rua Major Nicolau Kuntz” a rua em
continuação da rua Silva Jardim; a partir do corrego Lavapés, no Bairro
da Boa Vista.

Artigo 4º - Este acto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatú, 16 de agosto de 1935.
  O Prefeito Municipal,

Carlos Cesar.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em 16

de agosto de 1935.
                                                      O Secretario da Prefeitura,

   João Thomaz de Almeida.
Dando esses nomes às ruas do Bairro da Boa Vista, prestou o Prefeito

merecidas homenagens a homens que muito se esforçaram pelo progresso
de nossa cidade.

RAPAHEL FERRAZ DE SAMPAIO foi dinâmico vereador nos
anos de 1890 a 1894 e de 1899 a 1904. Ocupou por vários anos o cargo
de Intendente, correspondente ao atual cargo de Prefeito Municipal. A sua
atuação na abertura de ruas, alinhamento e nivelamento de muitas delas,
foi das mais proveitosas, testemunhando a sua larga visão do futuro desta
cidade.

DR MIGUEL ZACHARIAS DE ALVARENGA, médico de
reconhecida competência, foi vereador nos anos de 1896 a 1900,
desempenhando com muita clarividência os cargos de Presidente da
Câmara, Inspetor Escolar e várias comissões onde demonstrou sempre
muita competência e dedicação por esta cidade.

NICOLAU KUNTZ foi vereador nos anos de 1908, 1909 e 1910,
e de 1914 a 1917. Ocupou com brilho os cargos de presidente da Câmara
e Prefeito Municipal, cargos que exerceu com dedicação digna de louvores.
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Para completar a nomenclatura das ruas do Bairro da Boa vista, o
Prefeito Carlos César baixou o Ato n. 119, que é o seguinte:

ACTO N. 119
                                            de 16 de agosto de 1935
O cidadão Carlos Cesar, Prefeito Municipal de Botucatú, usando

das attribuições que lhe são conferidas por lei, e.
Considerando que existem diversas ruas transversaes sem

denominação no Bairro da Boa Vista;
Considerando que para denominal-as é occasião propicia para que

se preste homenagem a diversos cidadãos já fallecidos e que muito fizeram
por esta cidade;

Resolve:
Artigo 1º - Fica denominadas as ruas transversaes do Bairro da Boa

Vista, do modo seguinte: 1a. travessa, Rua Dr. Ritt; 2a. travessa, Rua Chico
Padre; 3a. travessa, Rua Antonio Ignacio; 4a. travessa, Rua Veiga Russo;
5a.travessa, Rua Carvalho Barros; 6a. travessa, Rua José Galvão; e 7a.
Travessa, Rua Chico Braz.

Artigo 7º - Este acto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatú, 16 de agosto de 1935.
         O Prefeito Municipal,

Carlos Cesar.
Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em 16

de agosto de 1935.
       O Secretario da Prefeitura,

       João Thomaz de Almeida.

Dr. CRISTIANO ALBERTO VIANNA RITT, advogado promotor
público de nossa comarca. Desempenhou as funções de vereador nos anos
1887, 1888 e 1889, até a proclamação da República.

Essa designação de “Rua Dr. Ritt”, em 1894, havia sido dada à
antiga Rua da Bella Vista ou Rua da Cadeia Nova. Pelo Decreto n. 395,
de 9 de maio de 1931, o nome de Rua Dr. Ritt foi substituído pelo de Rua
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Siqueira Campos. O Prefeito Carlos Cesar, reconduzindo o nome de Dr.
Ritt para uma via desta cidade, praticou um ato acertado, desfazendo uma
injustiça.

FRANCISCO PINTO DE GOUVEIA ALMEIDA, cidadão
português que aqui se radicou, exercia a advocacia, sendo um rábula de
grande renome. Foi vereador no ano de 1896 e nos anos de 1908 a 1913.
Foi Juiz de Paz por vários anos e, devido ao fato de realizar casamentos,
foi alcunhado pelo povo de Chico Padre, alcunha que o Prefeito julgou
mais expressiva para homenagear ao cidadão que muito fez por esta cidade.

ANTONIO IGNACIO DE OLIVEIRA, também cidadão português
que aqui residiu por longos anos, foi vereador durante os anos de 1895 e
1896 e de 1899 a 1904. Faleceu em 1912. Na ata da sessão realizada
pela Câmara, a 20 de novembro de 1912, está registrado esse fato: “O
mesmo vereador, sr. Amando de Barros, pediu que, sendo esta a primeira
reunião da Camara Municipal após o fallecimento do sr. Major Antonio
Ignacio de Oliveira, se lançasse na acta um voto de profundo pezar pelo
seu passamento. SS: historiou a vida do extincto, salientando os optimos
serviços por elle prestados nos cargos publicos que occupou,
principalmente como Intendente Municipal, deixando sempre patente a
sua lealdade e honestidade. Essa indicação foi approvada. Pelo Prefeito
Municipal foi dito que mandou colocar sobre o feretro do sr. Antonio Ignacio
uma corôa, em nome da Camara, e que offereceu uma sepultura perpetua,
que não foi acceita por ter o finado o jazido da familia, onde foi sepultado.
Foi approvado o acto do Prefeito”.

JOSE JOAQUIM DA SILVA GALVÃO, foi vereador nos anos
de 1911 a 1916. Desempenhou as funções de Juiz de Paz.

Bofete
Ver: Freguesias (Bofete).

Bosque
Ver: Santa Cruz, largo da
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Bosque dos Namorados.
Ver: Santa Cruz, largo da

Botucatu, rua do
1874 - Câmara.
1886 - Rua 25 de Março.
1922 - Câmara. Rua Monsenhor Ferrari, nome atual (2007).

RUA DO BOTUCATU

Cabe ao vereador João Morato da Conceição a escolha desse nome.
É possível que apenas lhe cabia a oficialização, tendo sido a denominação
escolhida pelos moradores da Vila. Quanto tempo permaneceu esse nome?
Não foi possível descobrir.

A seguir veio o nome de Rua Vinte e Cinco de Março. Também não
sabemos quando, nem quem, escolheu essa designação. Qual o significado?

A primeira referência a “25 de Março” encontramos na ata de 18 de
maio de 1886, no trecho que diz: “Indicou o mesmo senhor que se mandasse
proceder o nivelamento e abaulamento da Rua do Riachuelo, comessando-
se no Pateo da Matriz e terminando na esquina da Rua 25 de Março”.
Esse “mesmo senhor” acima citado é o vereador Braz de Assis Nogueira,
um dos fundadores da próspera cidade de Assis.

Outra referência à Rua 25 de Março está na ata de 2 de julho de
1886. Estava em projeto a construção da Matriz, bem como da Cadeia
Nova e para isso a escolha da localização. Há na ata este trecho: “...
escolha para o edificio da Matriz, o sentro da actual cimiterio, e para a
Cadêa, a Rua Itapetininga, esquina da Rua 25 de Março.” Nem um nem
outro edifício foram construídos nesses locais, pois, na sessão realizada a
31 de agosto de 1886, a Câmara resolveu escolher para a Matriz. “... o
centro do Quarteirão entre as ruas Vinte e Cinco de Março e Moraes
Barros...”

A designação de Rua 25 de Março permaneceu até 1922, sendo
mudada para Rua Monsenhor Ferrari.

Na ata de 5 de setembro de 1922 encontramos esta parte:
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“Representação de diversos signatarios pedindo a Camara para, em
homenagem á memoria do fallecido Monsenhor Ferrari dar a denominação
de Rua Monsenhor Ferrari à actual Rua 25 de Março.” Foi despachada à
Comissão de Justiça, mas o Presidente da sessão, Major Nicolau Kuntz,
interferiu. Está na ata: “O sr. Presidente fazendo uso da palavra diz que,
para evitar delongas em attender a representação, propunha que aquelle
pedido acceito e deferido nesta mesma sessão, o que foi acceito
unanimemente pela Camara”.

A representação foi aprovada, mas não foi convertida em lei. Embora
sem decretação de lei o nome foi adotado e colocadas as placas indicativas.

A representação acima aludida está enfeixada em um álbum que foi
entregue à Câmara e está guardada no arquivo municipal. A apresentação
desse documento foi feita pelo seguinte ofício:

Botucatu, 1 de setembro de 1922
Exmo. Sr. Presidente da Camara Municipal

  Atenciosas saudações
Tenho a subida honra de passar ás mãos de V. Exc.,  muito digno

Chefe do Legislativo Municipal, o livro incluso, em que se encontra uma
representação popular de todas as classes sociaes, desta cidade solicitando
uma homenagem á memoria do exmo. Monsenhor Ferrari por parte da
nossa Camara.

Aguardando que V. Excia. dê immediato conhecimento do appello
do povo de Botucatú, aos seus dignos pares de vereança, prevaleço-me
do ensejo para apresentar-lhe a reiteração dos meus Cumprimentos e
protestos da maxima consideração.

                      Amº Attº Municipe e Crº Obrmo.
                       José Bolognini

Ao Illmo. Exmo. Snr. Major Nicolau Kuntz
M. D. Presidente da Camara Municipal de Botucatú
Vamos transcrever, na íntegra, a representação apresentada, por

ser um documento que deverá ficar registrado. A alguém poderá parecer
desnecessário para o fim que temos em mira, da descrição das ruas desta
cidade, que também transcrevemos toda a representação, inclusive as
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assinaturas, mas, julgamos de bom alvitre isso para que no futuro quando
alguém escrever a “História de Botucatu”, encontre esse subsídio, esse
repositório de nomes de antigos moradores desta cidade que prestaram
essa homenagem ao saudoso Padre Ferrari.

Na capa do ÁLBUM estão estas palavras:
A CAMARA MUNICIPAL
O POVO DE BOTUCATU

PEDE
UMA HOMENAGEM

A MEMORIA DO
MONSENHOR FERRARI
XXVI - IV - XXII

A representação é do seguinte teôr:
“Exmos. Snrs. Presidente e Vereadores da Camara Municipal de

Botucatu.
O Povo de Botucatú, representado pelos signatarios desta, subscripta

por todas as classes sociais, sem cor politica, tendo presente á memória
reconhecida os meritos e inestimaveis beneficios prestados a esta terra
pelo extincto e saudosissimo Monsenhor Pascoal Ferrari, fallecido á tarde
de 21 do corrente mez de Abril, em sua residencia á rua “25 de Março”,
nesta cidade, após haver permanecido entre nós durante mais de 7 lustros,
em que trabalhou indefessamente em prol dos altos e supremos interesses
religioso - civicos desta terra, a que soube consagrar mesmo entranhado
affecto com que quis sempre a Corfino, que lhe serviu de berço na Italia, -
vem num incontido impulso de estima, veneração e sympathia para com o
pranteado morto, o humilde, apostolico, abenegado sacerdote que deixou
o seu nome ligado a todos os melhoramentos locaes, directa ou
indirectamente sob a grande e immensa modestia em que comprazia tão
bella alma christan, representar a essa egregia Camara Municipal no sentido
de que, antes de quaesquer outras homenagens entenda de futuro dever
prestar á imperecivel memoria do inolvidavel Monsenhor Ferrari, seja dada
a denominação de “Rua Monsenhor Ferrari” á em que residiu longo tempo
e onde na paz do Senhor se extinguiu vida preciosa do querido morto, e
que actualmente tem a placa de “Rua 25 de Março”.

Aguardando o pronunciamento dessa illustre e operosa Edilidade,
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orgam legitimo para traduzir e concretizar em breve realidade a aspiração
dos que habitam a terra botucatuense, apresentam os que firmam esta aos
Snrs. Presidente e Vereadores, os protestos de gratidão de todos os
municipes solidarios e accordes na manifestação deste appelo - reflexo do
que vae na alma popular de Botucatú, vibrante affecto e intensa saudade
para o bonissimo Monsenhor Ferrari.

Botucatú, 26 de Abril de 1922.
Seguem-se cerca de 650 assinaturas de botucatuenses. Deixamos

de transcrevê-las por estarem já publicadas, e então salvo do esquecimento,
como queria João Thomaz de Almeida. Os Revisores.

Braz da Assis, rua                                                  Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

RUA BRAZ DE ASSIS

Em 9 de abril de 1892 o Intendente Raphael Sampaio sugeriu à
Câmara que se chamasse concorrente para a execução do “nivelamento
das ruas actualmente abertas, aproveitando-se os serviços já feitos”, e
termina: “... e bem assim, que se mande alinhar os largos que forem
necessarios, e alinhar novas ruas no bairro da Estação”.

As ruas esboçadas, mas ainda não haviam sido devidamente abertas.
Victor Atti, que era um dos maiores proprietários de terrenos naquele bairro,
veio ao encontro da iniciativa e, em junho de 1892, ofereceu à Câmara os
terrenos necessários, em sua chácara, “para abrir trez ruas de Norte a Sul
e de Nascente a Poente no Bairro da Estação”. A proposta foi aceita e
abertas às ruas, as quais permaneceram sem nomes, até que na sessão
realizada pela Câmara, em 11 de janeiro de 1894, os vereadores Caetano
Caldeira, Alberto Pereira, José Pires de Camargo Rocha e Francisco Braz
da Cunha propuzeram que as ruas do bairro da Estação obedecessem às
designações de Ruas e Avenidas, com números em lugar de nomes. Assim,
a terceira travessa recebeu a denominação de Avenida nº 3.

Por iniciativa do Prefeito José Antonio de Carvalho Barros, em 1914,
foram   denominadas   alguma s ruas   do   Bairro   da   Estação,   já     então
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denominado Vila dos Lavradores. Entre elas, a Avenida nº 3 passou a ser
chamada Rua Braz de Assis, sendo pela Camara aprovada a

RESOLUÇÃO N. 4
       Sobre ruas da Estação
      de 20 de maio de 1914

Em sessão de 20 de maio de 1914 (livro de actas, fls. 81v. a 83), a
Camara resolveu:

- que a rua paralella á Avenida Major Matheus, na Villa dos
Lavradores, conhecida vulgarmente como “Rua Totó Rocha”, fosse
denominada “Rua Rodrigues Cesar”;

- que a 1a. Travessa, do mesmo bairro, fosse denominada “Rua
Braz de Assis”;

- que a 2a. Travessa fosse denominada “Rua Floriano Simões”.

Cadeia, largo da
Ver: Santa Cruz, largo da

Cadeia, pátio da
Ver: Santa Cruz, largo da

Cadeia, rua da
Antes, popularmente, Rua do Tenente.
1884 - Câmara. Rua da Cadeia.
1902 - Demolição da Cadeia.
——— - Rua Marechal Deodoro, nome atual (2007).

RUA DA CADEA

Entre as principais condições para elevação da Freguesia à categoria
de Vila, a lei que criou impunha que os moradores da nova célula
construíssem os edifícios à Câmara e à Cadeia.

A Lei n. 506, de 14 de abril de 1855, em seu primeiro artigo
estabeleceu:

Art. 1º - Fica elevada a cathegoria de Villa a freguezia de Botucatú,
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do districto de Itapetininga ficando os habitantes respectivos obrigados a
fazer a sua custa a cadêa, a casa da Camara.

Criada a Vila, essas construção foram sendo proteladas. Adaptavam-
se quartos ou salas em casas particulares, alugavam-se os prédios mais em
condições de “servir de cadêa” e, para a Câmara, “em casa de Mathias
José Teixeira, servindo de Passo da Camara Municipal desta Villa...”.

Embora houvesse muita oposição, foi finalmente escolhido o terreno
para a localização da Cadeia. Era no Largo de Santa Cruz, no canto, no
cruzamento das atuais ruas Marechal Deodoro e Amando de Barros. Aí
foi construída a primeira Cadeia nesta cidade. Era uma casa térrea, com
barrotes e ripas de palmito, etc.

Era natural que os moradores da Vila dessem à via o nome do edifício,
aliás, um importante edifício naquela época. Assim, chamou-se “Rua da
Cadêa” a travessa primitivamente conhecida pela alcunha de Rua do
Tenente, porque aí residia um oficial da Guarda Nacional e era um homem
de projeção naquele trecho da Vila.

Em setembro de 1884 o vereador João Morato da Conceição, ao
dar denominação às vias então existentes, não contrariou a tradição, apenas
oficializou o nome e a via ficou sendo a “Rua da Cadêa”.

Está registrado na ata de 21 de junho de 1886 a escolha de um
terreno, para nele ser construído o Theatro de São Francisco, na “rua do
Cesario Alvim esquina da Rua da Cadêa, fazendo fundo para o pateo da
mesma cadêa.”

A “Rua da Cadêa”, nessa época, começava na rua do Curuzu e ia
até encontrar o Cemitério, situado exatamente onde está o Fórum. O
Cemitério interceptava a Rua General Teles, apenas esboçada naquele
tempo.

Até 1888, ou começo de 1889, a “rua da Cadêa” não tinha sarjetas.
Leia-se na ata de 18 de janeiro de 1889 esta parte: “Indicação do Vereador
Tenente Furquim de Campos - Indico que esta Camara mande fazer uma
sargeta comessando abaixo da Cadêa, onde existe uma de Miguel Cioffi,
subindo pelo largo acima a encontrar com outra sargeta em frente a minha
caza, etc”. Esta referência de “minha caza” é o prédio onde está sediada a
Prefeitura Municipal (1950).
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Em março de 1891 foi aceita uma proposta para a construção de
sarjetas, calçadas, guias e bueiros, sendo marcado o quadro no qual deveria
ser executado esse melhoramento, que foi o seguinte: “... principiando na
rua do Riachuelo, esquina do largo da Matriz, onde acha-se em construção
o sobrado do Tenente Joaquim Gonsalves da Fonseca, subindo por ella
até a esquina da Rua de São João descendo por esta até a Rua do Curuzú
subindo esta até a rua da Cadêa e subindo por esta até a Rua do Cesario
Alvim, descendo por esta até a Rua de Sant’Anna e descendo por esta até
encontrar a Rua do Riachuelo, onde estás situado o acima referido sobrado
do Tenente Joaquim Gonçalves da Fonseca”.

O vereador Amando de Barros, na sessão da Câmara, de 10 de
outubro de 1891, propoz que se contratasse uma pessoa “que se
encarregasse da limpeza e zelo das tres ruas e boeiros Cesario Alvim,
Riachuelo e Curuzú e suas travessas, desde a Rua da Cadêa a Rua de São
João, sendo a Rua Riachuelo até o Pateo da Matriz”. Nota-se, por essa
discriminação, que a Rua da Cadeia era, na época, o extremo apreciável
da povoação, e até onde eram merecidos “limpeza e zelo”.

Em 1893 a rua da Cadeia ficou conhecida pela designação de “Rua
da Cadêa Velha”, pois a nova já havia sido construída. A nova era no
mesmo prédio onde atualmente (1950) funciona o Centro de Saúde. Nesse
ano de 1893, conforme está na ata de 26 de janeiro, foi contratada a
continuação da construção de meios-fios e sarjetas nas ruas Cesário Alvim,
Riachuelo e Curuzu, entre as travessas da “Cadêa Velha” e a que desce do
Largo do Rosário. Em 1905 foram nivelados e aterrados três quarteirões
na “Rua da Cadêa Velha”.

A “Rua da Cadêa”, conforme já nos referimos, ia até o portão do
cemitério, o qual também interceptava a Rua General Teles. Somente em
1893 ou 1894, por proposta do vereador Dr. Raphael Sampaio, é que foi
feita a abertura da rua General Teles, nesse trecho, e da “Rua da Cadêa’’
até a Rua da Misericórdia. Presumimos que tenha sido, nessa ocasião,
dada a denominação de Rua Marechal Deodoro á antiga “Rua da Cadêa”,
porque não encontramos a data exata dessa mudança.

O prolongamento da Rua Marechal Deodoro foi alcançar o terreno
ao lado da Casa de Misericórdia, e aí esteve detido até 1911, quando a
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diretoria dessa casa de caridade  e solicitou e obteve a abertura da rua até
o ribeirão Tanquinho.

Na ata de 17 de julho de 1911 há o seguinte trecho: “No requerimento
em que a Diretoria da Misericordia pede a abertura da Rua Marechal
Deodoro, em prolongamento, o Prefeito deu a informação seguinte: Em
virtude do despacho dado o officio da Misericordia Botucatuense pedindo
a abertura de rua em prolongamento á rua Marechal Deodoro, tendo a
informar que pessoalmente fallei com o exmo. Sr. D. Lucio Antunes de
Souza, proprietario do terreno. S. Exc. consente que seja aberta a rua,
uma vez qua a Camara, a titulo de indemnização, faça construir um muro
desde a leiteria até a esquina, na face da Rua da Misericordia, com a
calçada numa extensão de 21m80; outro muro na face que será aberta
para a rua Marechal Deodoro, com 80 metros de frente e mais o do fundo
com 11m20, numa extensão total de 113 metros. Para o muro da frente da
rua da Misericórdia, o proprietário fornece a pedra necessária aos alicerces.
A despeza para se fazer esses muros e calçadas importará em pouco mais
de dois contos de réis (2:000$000). Prefeitura Municipal de Botucatú, 15
de julho de 1911. O Prefeito Municipal, A. Barros”. Continua a mesma
ata: “Sobre o mesmo assumpto o seguinte parecer: - A Commissão de
Justiça por seus membros assignados, tendo em vista a informação do
Prefeito Municipal relativamente á representação dirigida á Camara pela
Directoria da Misericordia Botucatuense sobre a necessidade do
prolongamento da rua Marechal Deodoro até o Pavilhão “Amando de
Barros” para tuberculosos e, -   considerando que, segundo essa
informação, a Mitra Diocesana propõe-se a ceder a faixa de terreno
necessario para o prolongamento da referida rua Marechal Deodoro
mediante a construção por parte da Camara de um muro divisorio paralello
a extensão do referido prolongamento e na face da rua da Misericordia até
a leiteria de propriedade da Mitra, além da respectiva calçada; Considerando
que essa compensação material importará em não pequena somma a
despender pela Municipalidade e, sem duvida superior ao valor real da
alludida faixa de terreno; considerando mais que a Municipalidade não
pode deixar de ir ao encontro do que representou a directoria da
Misericordia,   visto   como  é  evidente  a  necessidade  da  medida  pela
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benemerita instituição de caridade, e, - attendendo que o prolongamento
pedido da rua Marechal Deodoro é imprescindivel ao livre funcionamento
do pavilhão “Amando de Barros”, para tuberculosos, doado expressamente
para esse fim, e, finalmente, - considerando de utilidade publica o
prolongamento da referida rua Marechal Deodoro pelos motivos expostos,
e, ainda mais, tendo e,m vista as condições de innegavel progresso em que
ora começa entrar a cidade; - offerecem á consideração da Camara
Municipal o seguinte Projecto de Lei n... de 1911. - A Camara Municipal
de Botucatú decreta: - Art. 1º - Para o prolongamento da rua Marechal
Deodoro, do lado da cidade, além da rua da Misericordia, fica declarado
de utilidade publica a faixa de terreno da largura da rua até encontrar agua.
Art. 2º - O Prefeito Municipal fica autorizado a proceder a desapropriação
amigavel ou judicial, fazendo as despezas pela verba “Obras Publicas”.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario. Sala das Sessões da
Camara Municipal de Botucatú, 17 de Julho de 1911. - José Joaquim da
Silva Galvão.”

Esse projeto foi aprovado e converteu-se na Lei n. 204, de 5 de
setembro de 1941, que é a seguinte:

LEI N. 204

Artigo 1º - Para prolongamento da rua Marechal Deodoro, do lado
poente da cidade, alem da rua da Misericordia, fica declarado de utilidade
publica a faixa de terreno da largura da rua, até oitenta metros de fundo,
pouco abaixo do Pavilhão para Tuberculosos.

Artigo 2º - O Prefeito Municipal fica autorizado a proceder á
desapropriação amigavel ou judicial, fazendo as despezas pela verba “Obras
Publicas”.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
A Prefeitura mandou construir os muros e abrir a rua até a água, isto

é, até o ribeirão Tanquinho.
No relatório apresentado a Câmara, pelo Prefeito Antonio José de

Carvalho Barros, conforme está na ata de 15 de janeiro de 1911, consta
ter sido concluído o serviço de colocação de guias e sarjetas, em diversas
ruas, e entre elas a rua Marechal Deodoro.
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Em 1918 a Câmara ofereceu ao Estado um terreno, para nele ser
construído o prédio para o Fórum e Cadeia. Para esse fim o vereador
Jorge Gomes Pinheiro Machado, na sessão de 20 de março desse ano,
apresentou um projeto de lei, fazendo doação ao Estado do terreno do
antigo cemitério, inclusive o trecho da rua Marechal Deodoro que por ele
passava. Foi apresentado o seguinte parecer: “A Commisão da Justiça
attendendo ao grande melhoramento que virá trazer ao municipio, fazendo
desmembrar de seu patrimonio os terrenos referidos, é de parecer que o
mesmo projecto seja approvado e convertido em lei. Sala das Sessões 20
de março de 1918. - Carlino de Oliveira - Amelio de Campos Mello.”

Aprovado o projeto foi promulgada a lei seguinte:

LEI N. 263
                               Faz doação ao Governo do
                                   Estado, de um terreno.

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a fazer doação ao
Governo do Estado, dos terrenos entre as ruas General Telles e Avenida
Campo Santo - Proprios Municipaes - sendo tambem incluida a travessa
existente entre ditos terrenos, para nelles ser construido a Cadeia Nova e
respectivo Forum.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Construído o edifício para o Fórum e para a Cadeia, a rua Marechal

Deodoro novamente ficou circunscrita entre as ruas General Telles e Rangel
Pestana.

Cadeia Nova, pátio da
Ver: Matriz Nova, pátio da

Cadeia Nova, rua da
Rua da Cadeia Nova.
c.1884 - Rua General Telles, nome atual (2007).

Calvário, rua do
Ver: Matriz, beco da

RUA DO CALVARIO
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Esta via foi conhecida primitivamente pela designação de Beco da
Matriz ou Beco Atraz da Egreja. De fato era um beco, pois do lado de
baixo era fechado por um terreno particular e do lado de cima era também
fechado pela cerca de uma chácara na altura, mais ou menos, onde está a
Rua Cesário Alvim. Depois o povo a denominou Rua do Calvário. A Rua
das Flores não a alcançava. Muitos anos depois foi ligada a Rua das Flores
à Rua do Calvário, ambas já com seus nomes trocados.

Há um requerimento, datado de 1866, no qual encontramos a mais
antiga referência ao Beco da Matriz, que é o seguinte: “... dis José Felisbino
Luna que tendo um terreno nesta Villa, na rua do Curuzu, devidindo com a
casa de D. Maria da Lus Nascimento e com o beco que desse por tras da
Matriz e como o fiscal enforma que está devoluto por isso o Suppe quer
comprar cinco braças, o q. pede VVSS. ajão mandar dar posse depois de
ter o suppe pago ao Fabriqueiro”. Foi indeferido porque o despacho dizia
ser particular o terreno pedido.

Em 11 de janeiro realizou-se uma sessão da Câmara. Entre as muitas
propostas apresentadas havia a seguinte: “Numero 7 - Proponho que se
mande romper a rua do Calvario no logar onde se acha embaraçada com
o feixo do Rdo. Vigario Salvador Ribeiro dos Santos Mello, até a estrada
que segue para Lençoes, visto ser maior parte do terreno pertencente ao
dito Vigario para arredar o feixo e feixar o seo terreno pela frente que da
para a dita rua. Passo da Camara Municipal de Botucatú 11 de janeiro de
1866. José Theodoro da Silva”.

O terreno pertencente ao Vigário Santos Mello era uma chácara,
cuja divisa seria mais ou menos onde atualmente está a Praça Cel. Moura,
ou mesmo um pouco acima da Rua Cesário Alvim.

A indicação do vereador José Theodoro da Silva foi aprovada com
esta emenda: “Desapropriece José Mariano da Cunha e Avelino da Silva
Rocha, intimando-se antes para desembaraçarem a rua no praso de 30
dias, ordenando-se ao Fiscal.”

O documento n. 16, de 1868, é muito interessante, não só pelo seu
conteúdo como pelo fato de não existir o livro de atas desse ano. Vamos
transcrevê-lo na íntegra:

“Illmos. Senrs.
Os abaixo assignados moradores e proprietarios de terrenos nas
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ruas do Carvario e fim da rua Riachuelo veem perante VVSS.
representando contra a factura de taipas nas ditas ruas, em consequencia
das razões que passão a expor a VVSS.; 1º que, nem todos os moradores
por hora podem feixar seus terrenos de muro por que ainda não estão no
cazo de dispenderem a quantia preciza para dito feixo nem mesmo com
bastante sacrificio. 2º - que os que podem fazer muros não encontram
taipeiros nesta Villa como é sabido por todos os moradores. 3º que se a
Camara obrigar em impor multas aos que não cumprirem a ordem da mesma
se tornará peor que os que podem fazer muros ou paredes ficarão de
maneira que antes preferirão abandonar seus terrenos do que esperarem
serem multados por que assim como não podem fazer muros tão bem não
podem pagar a multa que tão bem não é pequena quantia. Pelas razões
expendidas verão VVSS. Que pode tornar-se peior em consequencia de
abandonarem os terrenos e mesmo por que vae sacrificar a quase todos
os moradores. Os abaixo assignados esperão que VVSS. como
conservadores do Municipio e Zeladores dos seus municipes attenderão o
que pudesse mandando sustar a ordem de se feixar de muros a rua do
Carvario fim da do Riachuelo, ficando VVSS. certos de que logo que seja
possivel elles procurarão afazer o referido serviço, não só por que formozeia
mais a povoação como mesmo os proprietarios torna-se mais conveniente
os feixos de muros. Nestes termos requerem e PP. A VVSS. deferimento
na forma requerido.

                E. E. Mcê.
Vicente Ferreira de Almeida
João Simão Rocha
A rogo de Lino José da Cruiz,

Fernando de Barros Gurgel
Francisco das Chagas Malta
Manoel Moreira Garcez
Antonio Vais de Moraes
Angela Maria de Jesus
Maria Pinheiro.”

Este requerimento foi discutidissimo entre os moradores do lugarejo.
Havia exaltados que ameaçavam abandonar os terrenos e mudar-se para
outra vila. A Câmara, ao que se presume, ante os termos claros do
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requerimento, outra coisa não fez senão deferi-lo, concedendo três meses
de prazo “para a factura dos muros”, mas em verdade esse prazo prolongou-
se por vários anos.

Em 2 de agosto de 1881, conforme está na ata da sessão realizada
nesse dia, consta que “Foi lido um requerimento de Calixto José de Almeida
sollicitando desta Camara cinco braças de terreno na rua do Calvario o
que sendo posto em discução foi approvado.”

Os terrenos confinantes com a rua do Calvário pertenciam ao Vigário
Santos Mello, Capitão João de Souza Cananéa, herdeiros de Joaquim da
Costa de Abreu e outros.

Herdeiros de Joaquim da Costa de Abreu fizeram doação de terrenos
para o patrimônio da Vila, constando isso de um documento já transcrito
em outro ponto deste trabalho, onde há um trecho que diz: “... esta villa
está collocada em terrenos doados pelos herdeiros de Joaquim da Costa
de Abreu cuja doação particular não existe titulo em poder... etc.” Essa
doação dos Costas foi posteriormente legalizada e o povo, talvez em
conseqüência disso ou porque os doadores residissem na via, chamou-se
de Rua dos Costas à Rua do Calvário.

A 20 de setembro de 1884 o vereador João Morato da Conceição
propoz e foi aceita a nomenclatura das ruas então existentes. Entre essas
estava a rua do Calvário, que depois os moradores denominaram Rua dos
Costas, como já dissemos. O vereador Conceição apenas oficializou o
nome de Calvário, pois ele já existia por escolha popular.

Em 1890, ainda a Rua do Calvário servia de limite da cidade para
aquele lado. A Avenida Floriano Peixoto estava na fase de abertura. Para
lançamento dos impostos era hábito, naquela época, estabelecer-se um
quadro ou perímetro, dentro do qual eram cobrados os tributos. Assim,
vamos encontrar na ata de 1 de março de 1890, o seguinte: “Pela commisão
de Obras Publicas foi aprezentado o pareçer seguinte -: Na qualidade de
membros da commissão de obras publicas proponho que seja o quadro
da cidade, pelas ruas abaixo designadas, visto serem as que se achão
habitadas. Rua do Curuzú, a começar na Rua de São João a do Visconde
do Rio Branco; Rua do Riachuelo, a começar do Calvario a Casa do
Saldanha; Rua do Cesario Alvim, a começar do Calvario ao Visconde do
Rio Branco; Rua Aurêa a começar na rua de Santo Antonio a rua Visconde
do Rio Branco.”
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Mesmo com todas as pesquisas feitas, não nos foi possível localizar
a Rua de Santo Antonio.

Em 1892, conforme está na ata de 6 de junho, o intendente
(vereador) Guilherme Von Giessel indicou que fossem chamados por editais
os concorrentes para a execução da limpeza da cidade. Também foi
marcado o quadro para esse serviço. Diz a ata: “... para limpeza das ruas
desta cidade dentro do quadro seguinte: Principiando na Rua do Curuzú
esquina que desce para a chacara de João Francisco de Freitas descendo
pela Rua do Curuzú ate a esquina da Rua de São João sobe por esta ate a
Rua do Riachuelo, desce por esta ate a travessa do Carvario e sobe por
esta ate a Rua Aurêa sobe por esta ate frontear o becco que vae a chacara
do referido João Francisco, descendo pelo mesmo becco até frontear a
rua do Curuzú.”

Está registrado na ata de 30 de janeiro de 1895 o seguinte: “Pelo
vereador Te. João Francisco de Freitas foi indicado que se authorizasse a
Presidente a mandar collocar uma pinguella sobre o Ribeirão desta Cidade
na antiga rua do Carvario.” A indicação foi aprovada e é de crer-se que o
... grande melhoramento tenha sido executado.

Em fins de 1895, ao elaborar o “quadro da cidade” para a cobrança
de impostos, continuava a rua do Calvário como ponto de referência: “Rua
do Curuzú entre a rua do Calvario e Bernardino de Campos, Rua do
Riachuelo entre a rua do Calvario e Bernardino de Campos” e assim por
diante. O mesmo verificamos, até 1899, figurando a Rua do Calvário sempre
como ponto de referência.

No dia 11 de janeiro de 1900 a Câmara reuniu-se em sessão
extraordinária, para o fim especial de discutir um ofício do médico sanitarista
dr. Antonio José da Costa Leite, reclamando no sentido de que fossem
tomadas enérgicas medidas para o saneamento de cidade. Depois do
assunto debatido, foi a cidade dividida em diversas seções, ficando cada
uma a cargo de dois cidadãos. A 2ª seção abrangia todas as ruas, entre o
pontilhão na Avenida Floriano Peixoto e a rua dos Costas, e ficou a cargo
de Lourenço Antonio de Lima e Belarmino Furquim de Campos. Foi esta
a primeira vez que encontramos citado o nome de Rua dos Costas.

No relatório do Intendente Municipal (Prefeito) apresentado na
sessão de 3 de janeiro de 1905, citando diversos serviços executados,
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informa-se: “Nivelamento do Largo da Liberdade havendo grande
movimento de terra que foi aproveitada para o grande aterro no seguimento
da rua Curuzú até a rua dos Costas...etc.” por aí vê-se que o nome de rua
do Calvário já não era mais usado.

Em 8 de novembro de 1905 a Câmara decretou uma lei, que recebeu
o  n. 140 - É a seguinte:

LEI N. 140
de 8 de novembro de 1905

 Auctorisa o Intendente Municipal a effectuar um  accordo
 a adquisição de terreno necessario ao prolongamento da
 rua dos Costas até a do Riachuelo, nesta cidade.

Art. 1º - Fica o Intendente Municipal auctorizado a tornar affectivo
o accordo que entabolou com José Rodrigues Franco e Theophilo de
Barros Leite, para adquisição do terreno que lhes pertence necessario ao
prolongamento da rua dos Costas até á do Riachuelo, podendo dispender
para esse fim até a importancia de 1:000$000, correndo as despesas por
conta da verba - Eventuaes - do orçamento vigente.

Art. 2º - Revogam-se as dipsosições em contrario.
Em 1917 o nome de Rua dos Costas. Na ata de 21 de maio desse

ano consta: “Requerimento de Raphael Laurindo pedindo que seja
cancellado o lançamento de imposto de Viação sobre seu terreno na rua
dos Costas entre as ruas Curuzú e Amando de Barros.”

A denominação de Rua dos Costas, embora não oficial, permaneceu
até 1931. Em maio desse ano foi promulgado o seguinte:

DECRETO N. 395
O cidadão Leonidas da Silva Cardoso, Prefeito Municipal de

Botucatú, etc.
Considerando que não podem deixar de ser homenageados os

grandes martyres da revolução que tudo fizeram em prol das aspirações
da nossa nacionalidade;

Considerando que a denominação dos logradouros publicos sempre
é feita no sentido de perpetuar os grandes feitos nacionaes bem como os



107

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

nomes dos autores desses feitos;
Considerando que os vultos de Siqueira Campos e Djalma Dutra, o

primeiro commandante do 3º Destacamento e o 2º Commandante do 4º
Destacamento da Columna Miguel Costa, por diversas  razões são dignas
de uma homenagem dos Poderes Publicos;

Decreta:
Art. 1º - Passa a denominar-se Rua Siqueira Campos a actual Rua

Dr. Ritt.
Art. 2º - Passa a denominar-se Rua Djalma Dutra a actual Rua dos

Costas.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Botucatú, 9 de Maio de 1931.
Leonidas da Silva Cardoso.
Era o que continha o dito decreto, o qual foi fielmente transcrito por

mim Secretario que assigno
Lincoln Vaz.”

Por ocasião da Revolução de 1930, os revoltosos adotaram a cor
vermelha por distintivo ou emblema. Ao pescoço atavam lenços vermelhos,
para escrever a tinta seria dessa mesma cor e assim por diante - tudo
vermelho! Ao emplacar as ruas com as denominações dadas pelo decreto
acima transcrito, o Prefeito Silva Cardoso, que era revolucionário...
vermelho, determinou que as novas placas para as nomenclaturas fossem
vermelhas, em substituição às demais, que eram azuis.

Na sessão da Câmara, em 9 de junho de 1936, os vereadores
Deodoro Pinheiro e dr. Mário Rodrigues Torres apresentaram um projeto
de lei mudando as denominações de várias ruas. Entre estas, o da rua
Djalma Dutra para Rua Ataliba Leonel, não tendo sido aceita esta mudança.

Caminho de Baixo
Caminho de Baixo.
Rua de Baixo.
1859 - Rua das Flores.
1868 - Rua do Curuzu, Rua Curuzu. A Batalha de Curuzu foi em 1866.
1944 - Decreto-Lei. Rua Clovis Bevilacqua.
1947 - Lei. Rua Curuzu, nome atual (2007).
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Caminho de Cima
Rua de Cima
Rua do Meio
1860 - Rua do Commercio, popularmente.
1867 - Rua Riachuelo, Rua do Riachuelo. A Batalha do Riachuelo foi
           em 1865.
1917 - Lei. Rua Amando de Barros.
1923 - Lei. Rua Riachuelo.
1931 - Lei. Rua Amando de Barros, nome atual (2007).

Campos Salles, rua
1894 - Câmara. Rua Campos Salles, nome atual (2007).

RUA CAMPOS SALLES

Em 11 de janeiro de 1894 realizou-se uma sessão da Câmara. Da
ata dessa sessão consta ter sido apresentada uma indicação, pelo vereador
Caetano Caldeira, subscrita pelos vereadores Alberto Pereira, José Pires
de Camargo Rocha, Francisco Braz da Cunha “no sentido de dar-se nomes
a diversas ruas que ainda não os tem, etc.” Entre os nomes escolhidos
constava: “... que a immediatamente seguinte se denomine Visconde do
Rio Branco; que a seguinte de - Campos Salles, etc.”

Em novembro de 1896 a Câmara promulgou uma lei relativa a
impostos e entre estes o de Metragem, correspondente ao atual Imposto
Territorial Urbano. Marcando-se as ruas e preços referentes a essa
tributação, ficou estabelecido: “Cada metro linear de terreno edificado ou
não, fazendo frente para a rua General Telles entre a Avenida Floriano
Peixoto e a rua Campos Salles, com fundo até o meio do quarteirão ....
300 reis.”

Encontra-se na ata de 3 de janeiro de 1905 o Relatório apresentado
pelo Prefeito à Câmara e, entre os serviços executados que enumera, refere-
se ao aterramento de diversas ruas, entre as quais o “suterro de 2
quarteirões na Rua Campos Salles.”

A Lei n. 309, de 20 de setembro de 1923, concedeu isenção de
imposto predial às casas que fossem construídas nas travessas (as ruas no
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sentido este-oeste da cidade), estabelecendo um perímetro para esse favor,
o qual foi, em 5 de julho de 1929, estendido até a rua Campos Salles.

Por essas citações percebe-se que a Rua Campos Salles era, na
época o ponto de referência ou limite apreciável da cidade, daquele lado.

Campo Santo, avenida
Ver: Larga de Sant’Anna, rua

AVENIDA CAMPO SANTO

O primeiro indício que encontramos da abertura da Avenida Campo
Santo está na ata da sessão realizada pela Câmara, em 18 de janeiro de
1885, onde diz: “Indico mais, que esta Camara com urgencia mande abrir
as ruas Cesario Alvim, Aurea e Cadêa Nova, até as divisas do patrimonio,
marcando um prazo para esse fim.”  Segue a ata: “Posta em discução e
votação; pedio a palavra o Vereador Snr. Ribeira e indicou verbalmente
que a Camara primeiramente mande medir por Engenheiro o terreno do
Cambuizal para verificar se tem ou não o numero de alqueires que determina
a escriptura publica, conforme a copia que apresentou, ficando os
requerimentos que se achão informados, archivados e com preferencia
para a concessão. Ficando o Engenheiro que proceder a medição
autorizado a abrir as ruas, no caso desses terrenos ficarem comprehendidos
no numero de alqueires pertencentes ao Patrimonio”. Ainda nessa ata:
“Indicou novamente a mudança do Cemiterio atual para outro lugar, que
esta Camara de combinação com os medicos desta, achem conveniente,
pois o Cemiterio actual acha-se em lugar não competente, por achar-se
quase dentro d’esta Cidade e já com muitas casas que o rodeião, devendo
ser feito o novo Cemiterio com taipa, do tamanho de oitenta braças em
quadra.”

O “terreno do Cambuizal”, referido na ata, era a parte da cidade
onde atualmente estão compreendidos o Bairro do Tanquinho, Largo de
São José, Cemitério, Praça Américo Veiga e vinha até próximo ao local
onde está o Fórum.
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Quanto à escolha para a nova localização do Cemitério, a comissão
para isso nomeada escolheu o terreno que fica no início da rua Victor Atti,
junto á E. F. Sorocabana Mas esta escolha não prevaleceu. Na ata de 21
de novembro de 1891 há o seguinte: “Foi lido o parecer de um dos
membros da commissão de higiene, Cidadão Napoleão de Barros,
opinando pela mudança do Cemiterio no fim da Avenida Campo Santo,
cuja Avenida esta Intendencia acaba de mandar abrir. Posto em discussão
o mesmo parecer foi unanimemente approvado por julgar o lugar mais
proprio de que o antigo escolhido.”

Por esse trecho de ata verifica-se que a Avenida Campo Santo foi
aberta em 1891. O nome de Campo Santo foi dado pelo povo, pois nessa
via existia o antigo cemitério e o novo também nela seria localizado. Sendo
por antonomasia o cemitério chamado de campo santo, foi a razão da
primeira escolha feita pelo povo.

Na ata de 2 de janeiro de 1892 está registrado o seguinte: “Officio
de Antonio Chagas de Oliveira pedindo o pagamento de Rs. 85:000, por
serviços empreitado com a Intendencia tranzacta na abertura de duas ruas
para os lados do Cemiterio Novo.”

A  Avenida Campo Santo, aberta em 1891, permaneceu em estado
rudimentar até meados do ano seguinte, quando o vereador Guilherme
Von Giessel propoz: “Indico que esta Intendencia mande destocar a Rua
que vai ao Cemiterio Novo e bem assim o referido Cemiterio. Botucatu,
12 de Julho de 1892.”

Em 1892 ainda esta via era conhecida pelo nome de Rua de
Sant’Anna, conforme se depreende de uma referência na ata da sessão da
Câmara, realizada a 3 de novembro: “Foi lido o relatorio do Fiscal João
Manoel da Silva, pedindo providencias afim de ser novamente alinhado a
Rua de Santa Anna na parte que segue da Matriz ao Cemiterio Novo,
etc.” O Cemitério Novo foi inaugurado em 1893.

Em 11 de janeiro de 1894, na sessão realizada nesse dia, foram
dadas as denominações a varias ruas da cidade. Está na ata: “Foi ainda
indicado pelo vereador José Pires de Camargo Rocha, foi indicado que a
Rua em continuação a Rua de Sant’Anna e q. se dirige ao cemiterio
Municipal chama-se Rua do Cemiterio.”
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Apesar de ter sido adotado oficialmente o nome de Rua do Cemitério,
foi sempre corrente a denominação de Avenida Campo Santo. Existem
nas atas diversas referências á Avenida Campo Santo e o nome de Rua do
Cemitério raramente aparece.

Na ata de 16 de fevereiro de 1899, tratando-se do sarjeteamento
de diversas ruas, vem citada a “rua de Santanna até o semiterio”.

O documento n. 113, de 1896, é um original do seguinte teor:
“Indicação que a Camara mande colocar lampiõens no patio da Matris, e
em seguida pela rua que vai para o Simiterio athe o ultimo predio melhor.
Botucatu 1º de Março de 1896. O Veriador da Camara Municipal João
Francisco de Freitas.”

Está na ata de 5 de novembro de 1893 o seguinte: “Em seguida o
Snr. Prefeito Municipal indicou que se fizesse consignado em acta, um
voto de profundo pezar pelo fallecimento de D. Lucio, e que se officiasse
ao Governador do Bispado; o que foi approvado. Em seguida apresentou
o seguinte projecto de lei n. 21: A Camara Municipal de Botucatu decreta:
Art. 1º - Fica denominada Avenida D. Lucio a actual Avenida Campo
Santo desta cidade. Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Sala das Sessões 5/11/23. Antonio Cardoso.” Esse projeto seguiu os trâmites
do estilo, sendo promulgado a lei seguinte:

LEI N. 325
           de 20 de dezembro de 1923.

       Avenida D. Lucio
Art. 1º - Fica denominado “Avenida D. Lucio” a actual Avenida

Campo Santo desta cidade.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
No relatório apresentado pelo Prefeito á Câmara, relativo a 1923 e

que está na ata de 15 de janeiro de 1924, há este trecho: “... colocação de
meios-fios e sargetas no primeiro quarteirão da Avenida D. Lucio,
obedecendo á largura dos passeios de acordo com a lei n. 190 de 7 de
março de 1910, etc.”

Capitão Cruz Pereira, rua
Ver: Estação, bairro da
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Capitão José Paes de Almeida, rua
Ver: Bella Vista, rua da

Capitão Pedro Amando de Barros, rua                                 Bairro Alto.
Ver: Mato Grosso, rua (Matto Grosso).

Carlos Gomes, praça
Ver: Rosário, pátio do

Carvalho de Barros, rua
Ver: Boa Vista, bairro da

Casa Branca, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Cavalheiro Virgínio Lunardi, rua                              Vila dos Lavradores.
Ver: Italianos, ruas dos

Ceará, rua                                                                           Bairro Alto.
1930 - Câmara.
1948 - Lei. Rua D. Pedro II, nome atual (2007).

RUA CEARÁ

Tendo o Prefeito, em 1930, necessidade de fornecer uma relação
de todas as ruas da cidade, para emplacamento geral, encontrou muitas
sem denominações. Solicitou da Câmara e esta, em 20 de junho daquele
ano, deu nomes a diversas ruas, entre as quais as do Bairro Alto, onde
uma delas ficou chamada Rua Ceará.

Quando descrevemos a formação do Bairro Alto, foi transcrito o
trecho de ata relativo ao assunto acima explicado.

A Câmara Municipal, em 1948, trocou o nome dessa rua, tendo
sido decretada a lei seguinte:

LEI N. 28
            de 3 de junho de 1948

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando das suas atribuições legais,
faz saber que a Camara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:
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Art. 1º - Fica denominada rua D. Pedro II a rua Ceará, localizada
no Bairro Alto desta cidade.

Art. 2º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação e
promulgação, revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 3 de junho de 1948.
       Renato de Oliveira Barros
            Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 3
de junho de 1948.

                 João Thomaz de Almeida
                       Secretario da Prefeitura.

Cerqueira César, rua
Ver: São Benedicto, travessa de

Cesário Alvim, rua
Ver: Nova, rua²

RUA DO CESARIO ALVIM

A designação de Rua do Cesário Alvim é anterior á iniciativa do
vereador Conceição, em 1884, dando nomes às ruas existentes naquela
época.

A Primeira referência que encontramos desse nome está na ata de
26 de abril de 1881, onde diz: “Foi lido um requerimento de João Ferreira
Dias solicitando na rua do Cesario Alvim cinco braças da terreno, devisando
com Claudio de Tal e outro lado com a esquina de Calixto José de Almeida,
o que pela Camara foi concedido.”

Na ata de 16 de agosto de 1881 esta: “Foi indicado pelo vereador
Barbosa que esta Camara obrigue a todos os proprietarios das tres ruas
principaes d’esta Cidade a feicharem seos terrenos de taipas, d’entro do
prazo de seis mezes, desde o pateo da Matriz até o do Rosario.” Essas
três principais ruas eram a Curuzu, a Riachuelo e a Cesario Alvim.

Em 3 de abril de 1883, nova indicação no mesmo sentido; diz a ata



114

RUAS DE BOTUCATU

da sessão da Câmara: “Foi apresentado o pareçer da Commissão de
pareçeres encarregado de determinar as ruas que devem ser muradas, a
qual destinou a Rua do Cesario Alvim, desde o pateo da Matriz, ate o
pateo de Nossa Senhora do Rosario, em a esquina que desse para a caza
de Fernando Machado etc.”

Anna Valentina e Henrique Ferreira da Cruz, em 4 de abril de 1883,
e Diolinda de Campos, no dia 7, solicitaram concessão de terrenos na Rua
Cesário Alvim.

Há no arquivo municipal o documento n. 64, de 1883, que é do
seguinte teor:

“Illmo. Snr. Procurador
Pode pagar ao sr. Antonio das Chagas Oliveira 6000, seis mil reis,

por cervisso que fes na Rua do Cesario Alvim entre a Casa de Antonio
Cezar e Tte. Cel. Matheus passando recibo.

                                 Ds  Gde  a  Vs.
              João Morato da Conceição.

   Presde  da Camara.
Recebi a qª. acima mencionada Botucatú 15 10bro de 1883.

            Antonio das Chagas Oliveira.”

Está registrado na ata da sessão realizada pela Câmara, a 21 de
julho de 1884 - “Requerimento verbal do Tenente Francisco Candido
Furquim de Campos pedindo seis mezes de praso para feixar um terreno
que possue nesta cidade á Rua do Cesario Alvim, esquina que desse para
a Cadêa”. Nesse terreno foi construído o prédio onde atualmente está
sediada a Prefeitura Municipal. Foi construído em 1888 e reformado em
1935.

Na ata de 16 de setembro de 1884, por sugestão do vereador
Conceição, consta ter a Câmara deliberado “Collocar-se lampeões na
Rua do Cesario Alvim.”

Apesar das buscas dadas nas atas, e em todos os papéis avulsos
existentes no arquivo municipal, papéis que denominamos genericamente
“documentos”, não nos foi possível descobrir em que época e quem
escolheu o nome para essa via.

Ainda em 18 de setembro de 1884,  o  vereador  João  Morato  da
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Conceição fez a seguinte proposta: “Pelo sr. Conceição foi indicado que a
Camara authorizasse ao Procurador a mandar abrir os titulos dos nomes
das ruas Cesario Alvim, Riachuelo e Curuzú e a numeração das casas das
ultimas duas ruas.” Por essa indicação percebe-se que a Rua Cesário Alvim,
na época, tinha tão limitado número de prédios, que era desnecessária a
numeração.

A 20 de setembro de 1884 realizou-se uma sessão da Câmara, na
qual o vereador João Morato da Conceição propoz a denominação das
ruas da incipiente localidade. Foi
a primeira iniciativa oficial para a nomenclatura das vias locais, em cuja
data nos firmamos como ponto de partida para o histórico que estamos
fazendo.Essa proposta está melhor descrita em outra página deste trabalho.

Em 1885 a designação de Rua Cesário Alvim foi substituída. Está
escrito na ata de 17 de fevereiro de 1885: “Indicou o senhor Conceição
que fosse mudado o nome da Rua Cesario Alvim, pelo nome - Rua do
Capitão José Gomes - doador dos terrenos do Patrimonio desta cidade.
Posto em discussão foi approvada authorizando-se ao Procurador a mandar
abrir a inscrição.”

Apesar de aprovada a indicação, o Procurador não “mandou abrir
a inscrição” e nem se consolidou o novo nome à via. O nome primitivo
permanece até hoje, malgrado a iconoclastia de tantas vereanças...

Tanto é certo que o novo não foi adotado, que em 18 de maio de
1886 o Fiscal, ao apresentar o seu relatório á Câmara, entre outras coisas,
dizia: “... aprezenta a necessidade de abrir-se a Rua Cesario Alvim até o
Campo...” Também o vereador Dr. Ritt, na sessão de 8 de agosto de
1887, apresentou a seguinte indicação: “Indicou o Senhor vereador que se
fizesse a abertura das Ruas Cesario Alvim e Itapetininga até as divisas do
patrimonio”. Outra indicação no mesmo sentido está na ata de 18 de janeiro
de 1889, feita pelo vereador Miguel da Silveira Castro, assim: “Indico
mais, que esta Camara, com urgencia mande abrir as ruas Cesario Alvim,
Aurêa e Cadêa Nova, até as divisas do patrimonio, marcando prazo para
esse fim.”

Na ata de 1 de março de 1890, a Comissão de Obras Públicas
demarcou o quadro da cidade, isto é, a área na qual deveriam ser lançados
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Conceição fez a seguinte proposta: “Pelo sr. Conceição foi indicado que a
Camara authorizasse ao Procurador a mandar abrir os titulos dos nomes
das ruas Cesario Alvim, Riachuelo e Curuzú e a numeração das casas das
ultimas duas ruas.” Por essa indicação percebe-se que a Rua Cesário Alvim,
na época, tinha tão limitado número de prédios, que era desnecessária a
numeração.

A 20 de setembro de 1884 realizou-se uma sessão da Câmara, na
qual o vereador João Morato da Conceição propoz a denominação das
ruas da incipiente localidade. Foi
a primeira iniciativa oficial para a nomenclatura das vias locais, em cuja
data nos firmamos como ponto de partida para o histórico que estamos
fazendo.Essa proposta está melhor descrita em outra página deste trabalho.

Em 1885 a designação de Rua Cesário Alvim foi substituída. Está
escrito na ata de 17 de fevereiro de 1885: “Indicou o senhor Conceição
que fosse mudado o nome da Rua Cesario Alvim, pelo nome - Rua do
Capitão José Gomes - doador dos terrenos do Patrimonio desta cidade.
Posto em discussão foi approvada authorizando-se ao Procurador a mandar
abrir a inscrição.”

Apesar de aprovada a indicação, o Procurador não “mandou abrir
a inscrição” e nem se consolidou o novo nome à via. O nome primitivo
permanece até hoje, malgrado a iconoclastia de tantas vereanças...

Tanto é certo que o novo não foi adotado, que em 18 de maio de
1886 o Fiscal, ao apresentar o seu relatório á Câmara, entre outras coisas,
dizia: “... aprezenta a necessidade de abrir-se a Rua Cesario Alvim até o
Campo...” Também o vereador Dr. Ritt, na sessão de 8 de agosto de
1887, apresentou a seguinte indicação: “Indicou o Senhor vereador que se
fizesse a abertura das Ruas Cesario Alvim e Itapetininga até as divisas do
patrimonio”. Outra indicação no mesmo sentido está na ata de 18 de janeiro
de 1889, feita pelo vereador Miguel da Silveira Castro, assim: “Indico
mais, que esta Camara, com urgencia mande abrir as ruas Cesario Alvim,
Aurêa e Cadêa Nova, até as divisas do patrimonio, marcando prazo para
esse fim.”

Na ata de 1 de março de 1890, a Comissão de Obras Públicas
demarcou o quadro da cidade, isto é, a área na qual deveriam ser lançados
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os impostos, constando da ata este trecho: “...proponho que seja o quadro
desta cidade, pelas ruas abaixo designadas, visto serem as que até hoje se
achão habitadas”. Entre as apontadas estava a “Rua Cesario Alvim, a
começar do Calvario ao Visconde do Rio Branco.”

Em 1891 houve uma tentativa de assentamento de guias e sarjetas,
nessa via. Na ata de 5 de março desse ano está registrado que, para a
concorrência aberta, foram apresentadas cinco propostas. Marcada a área
para receber esses melhoramentos, nela estava incluída a rua Cesário Alvim,
no trecho entre as ruas “da Cadêa e Santa Anna”.

Em 10 de abril de 1891 o vereador Amando de Barros propôs à
Câmara: “Pelo Intendente Amando de Barros foi indicado que se contratasse
uma pessoa que se encarregasse da limpeza e zelo das trez ruas e boeiros,
Cesario Alvim, Riachuelo e Curuzú, e suas travessas desde a Rua da Cadêa
a Rua de São João, sendo a Rua Riachuelo até o Pateo da Matriz.”

Está na ata de 27 de fevereiro de 1892, ter sido indeferido um
“Requerimento de Antonio Pires Corrêa pedindo permissão para fazer um
fecho de arame farpado nesta cidade na Rua do Cesario Alvim em terreno
de sua propriedade.”

Em 1892 a cidade estava ampliando a sua área. As ruas se estendiam
e novas vias iam sendo abertas. Era necessário tratar do nivelamento geral
e para isso foi solicitado o serviço de um engenheiro. Da ata de 24 de
fevereiro de 1892 consta a entrada de “Um officio do Engenheiro Joaquim
Diniz da Costa Guimarães, acompanhado de um plano de nivel para esta
Cidade, comprehendendo as Ruas Sant’Anna, Aurêa, Cesario Alvim,
Riachuelo, Curuzú e Rangel Pestana conhecida como Rua do Sapo.”

Em 1893 a firma Paoletti & Gaspar contratou com a Câmara a
construção de meios-fios e sarjetas. Está na ata de 26 de janeiro desse
ano o seguinte trecho: “Os empreiteiros obrigão-se a construir meios fios
nas ruas Cesario Alvim, Riachuelo e Curuzú, no espaço comprehendido
entre as travessas da Cadêa e a que desce para o Largo do Rosario em
frente a casa de residencia de Antonio Pires Corrêa, e a fazer guias e
sargetas em todas as travessas onde actualmente não existem, dentro do
quadro seguinte: Principiando na esquina da Rua Cesario Alvim com a da
Cadêa Velha subindo pela refrida Rua Cesario Alvim ate o fim do largo do
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Rosario onde encontra a travesa que desce em frente a casa do Cidadão
Antonio Pires Corrêa, descendo por esta travessa ate encontrar a Rua
Curuzú, descendo por esta ate a esquina da travessa da Cadêa Velha
subindo por esta até a esquina da Rua Cesario Alvim.” O custo seria de
3$000 cada metro linear de meios fios e de 3$500 por metro quadrado de
“sargeta, sargetão e calçada de pedra lage”. Para começar dentro de trinta
dias e terminar dentro de quatorze mezes, com obrigação de conservar a
obra um ano depois da entrega, e uma multa de 500$000 “por cada mez
ou fracção de mez que exceder do referido prazo”.

Na conformidade do que aconteceu com as demais ruas, a Rua
Cesário Alvim também teve as suas reclamações e protestos quanto ao
nivelamento. Na sessão realizada pela Câmara, a 17 de agosto de 1893,
deu entrada um “Requerimento do Doutor Antonio Felix de Faria Albertanaz,
pedindo a esta Camara para ser modificado o projecto de nivelamento da
Rua Cesario Alvim, isto é no quarteirão do Theatro ate onde está o seo
predio visto como pela relação das cotas das guias em poder do Fiscal vê-
se que seo predio a mesma rua em intercessão com a Independencia está
sujeito a uma cota de aterramento de 0,80, e alem disso prejudica
concideravelmente aos outros predios e mesmo o embellezamento da rua.
Offerecendo junto o perfil pelo qual entende elle supplicante que deve ser
feito o nivelamento partindo do fundo do Theatro”. O Dr. Albernaz era
engenheiro, mas apesar disso o seu requerimento foi indeferido e o serviço
executado como havia sido projetado.

Em dezembro de 1895, estabelecendo a Câmara o “quadro da
Cidade” para o pagamento de impostos, incluiu a “Rua Cesario Alvim,
entre a Avenida Floriano Peixoto e Rua Bernardino de Campos.”

Em 1896 a rua Cesário Alvim estava habitada além do Largo do
Rosário, mas faltava-lhe qualquer melhoramento. Nesse sentido há o
documento n. 74, desse ano, que assim se expressa:

“Illmo. Sr. Prezidente e Vereadores da Camara Municipal de
Botucatú. Os abaixos assignados, negociantes e proprietarios
residentes na Rua Cesario Alvim, acima do Largo do Rosario,
respeitosamente se apresentam perante Vsas. pedindo que
sejam collocados e mantidos lampeões néssa parte da rua,
sendo que muito necessaria essa medida attendendo-se á falta
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de calçamento e mesmo nivellamento da rua. Esperamos ser
attendidos:
              Botucatú, 5 de Outubro de 1896

Por João Francisco de Siqueira, Arthur Paulo Nascimento; Juventino
Gonçalves de Oliveira, Fidencio Alves da Cruz, Joaquim Soares, Gertrudes
Maria da Conceição, Francisco Pedreiro, J. Bethelem Moreira, Mamede
José Soares, Marcelino Soares de Barros, Felippe Nere, Laurindo Baptista,
Domingo Roque, João José Plens, Antonio Claudio Pereira, Luiz Marcolin,
Jacó Mazato, Vergilio Maynardes, Antonio Roque, Pedro Soares de
Oliveira, Manoel João de Mattos, Napoleão Soares Mattos, Mariano
Manoel Santos, Thomaz Correa da Silveira, Theodoro Ribeiro, Antonio
Pires Correa de Mello, Luis de Moura Campos, Antonio Litique, Antonio
Dias Almeida, João Baptista Almeida, Joaquina Ritta.”

Apesar do modestíssimo pedido para a colocação de alguns
lampeões, em uma via que nem sequer tinha sido nivelada, foi dado ao
requerimento o seguinte despacho: “Oportunamente serão attendidos. Salla
das Sessões, 5 de novembro de 1896. O Presid. Dr. Alvarenga.”

A Câmara Municipal, em sessão realizada a 7 de novembro de 1896,
aprovou a tabela geral para cobrança de impostos. No capítulo onde
estabelece o imposto de metragem, atualmente denominado Imposto
Territorial Urbano, especificou para cada rua o imposto que cada
proprietário pagaria, por metro linear de frente. Assim, estabeleceu o
seguinte: “2 - Cada metro linear de terreno, edificado ou não, fazendo
frente para a Rua Cesario Alvim entre a Avenida Floriano Peixoto e Rua 5
de Abril, com fundo maximo até o meio do Quarteirão...........$500.”

Vamos encontrar na ata de 16 de fevereiro de 1899 este trecho:
“Nivelar ruas Rangel Pestana, Curuzú, Cesario Alvim, Aurea e General
Telles até onde tenham casas que pagam impostos e suas correspondentes
travessas, etc.”

O Intendente Municipal (Prefeito) na sessão de 3 de janeiro de 1905
apresentou o seu relatório a 1904 e, entre os serviços executados, enumerou
o seguinte: “Suterro da Rua Cesario Alvim até o Largo do Rosario”:

Em 1909, por iniciativa do vereador Francisco Pinto de Gouveia
Almeida, a Camara decretou a lei seguinte:
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LEI N. 182
                              de 3 de abril de 1909

Artigo 1º - Fica o Prefeito authorizado a mandar collocar novos
meios fios e sargetas para alargamento dos passeios da Rua Cesario Alvim,
a começar na Avenida Floriano Peixoto até o Largo do Rosario, e a mandar
intimar por edital os proprietarios desse trecho de rua, com o prazo de
noventa dias para, depois de assentes os meios fios, mandar reconstruir as
calçadas que só poderão ser feitas de cimento em xadrez, marmore, azulejo
ou outro material de superficie lisa, devendo os passeios ter a quinta parte
da largura da rua.

Artigo 2º - Findo o prazo marcado no artigo primeiro a Camara
mandará fazer o serviço de calçamento, cobrando depois dos respectivos
proprietarios a despesa e mais por cento sobre a importancia em que ficar
a obra, para fiscalização.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Em 1923 foi apresentada uma proposta para o calçamento a granito

do quarteirão em frente ao Fórum, na rua General Teles, no trecho entre a
Monsenhor Ferrari e 14 de Dezembro. Um vereador ofereceu oposição.
Está na ata de 20 de dezembro desse ano: “Em seguida pede a palavra o
vereador Faconti Adeodato e declara que não está de accordo por enquanto
com referido calçamento, por quanto mais necessario e urgente é o
calçamento da rua Riachuelo e suas travessas á rua Cesario Alvim etc.”

Em 1925 a Câmara resolveu executar o calçamento a granito das
travessas, entre as ruas Riachuelo e Cesario Alvim, e de uma travessa
entre as ruas Curuzu e Riachuelo. Na ata de 5 de outubro de 1925 está
esse fato registrado, e mais o seguinte: “Pelo vereador Tnt. Abilio de Almeida
foi proposto tambem que ficasse a Prefeitura autorizada a fazer o calçamento
na rua Cesario Alvim na parte fronteira a Egreja Nossa Senhora de Lourdes,
dando accesso pela Avenida Floriano Peixoto porquanto essa parte como
está sem calçamento causa má impressão aos visitantes”.

BIOGRAFIA

JOSÉ CESÁRIO DE FARIA ALVIM - Político brasileiro, nascido
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no arraial de Pinheiro, Minas, em 1839. Morreu em 1901.
Terminou os preparatórios em Mariana (1867), matriculando-se na

Faculdade de Direito de S. Paulo, onde conquistou com distinção o diploma
de bacharel em ciências jurídicas e sociais.

Ocupou então o cargo de secretário da repartição de Polícia de
Minas, que deixou para desempenhar o mandato de deputado à Assembléia
Provincial (1863), deputado geral (1867). Em 1868, na Reforma, defendeu
com entusiasmo o partido progressista. 1º Secretário da Câmara em 1879,
reeleito em várias legislaturas, e seis listas tríplices apresentaram-no para a
escolha de senador, fato que não teve igual no Império.

Foi presidente da Província do Rio de Janeiro (1885). Em 1887
desligou-se de seu partido, declarando-se republicano. Como Governador
de Minas Gerais, organizou o novo regime, passando a Ministro de Interior
do Governo Provisório, e negociou o tratado de Montevidéu, na ausência
de Quintino Bocaiúva, que era Ministro do Exterior. Em 1892 retirou-se
da vida ativa política, indo ocupar o cargo de presidente da Companhia
Estrada de Ferro Oeste de Minas. O último lugar público que exerceu foi
Prefeito do Distrito Federal, ocupando mais tarde a presidência do Loyde
Brasileiro. Fundou em 1894 a Opinião Mineira, em Ouro Preto, e adquiriu
o Phoral, diário de Juiz de Fora.

Sendo proprietário de uns terrenos abundantes de ferro, quando
convidado para Ministro apareceu-lhe uma vantajosa proposta, de uma
companhia, para lh’os trespassar. Entendendo que, como governo, não
lhe ficava bem efetuar semelhante transação, recusou aceitá-la. Era de um
caráter inquebrantável. (Enciclopédia).

Cemitério São João (atual Estádio João Pilan)          Vila dos Lavradores.
1939 - Ato. Ruas que circundam o Cemitério São João, criado em

1938, mas que não vingou.
Avenida São João: atual (2007) Rua Marília.
Rua Nº 1, sul; atual (2007) Rua Luciano Lunardi.
Rua Nº 2, fundo; atual (2007) Rua João Gotardi.
Rua Nº 3, norte; atual (2007) Avenida Deputado Dante
Delmanto.
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RUAS DO CEMITERIO SÃO JOÃO

Em 1939 o Prefeito Dr. Joaquim do Amaral Gurgel construiu um
cemitério na Vila dos Lavradores, no início e à margem da estrada de
rodagem que segue para S. Manoel, denominando-o de Cemitério de São
João. Estavam já prontos os muros circundantes, faltando apenas à
construção de meios-fios e sarjetas, e também o assentamento do portão
de entrada, quando as obras foram paralisadas. Depois foi essa iniciativa
abandonada, os muros em parte ruíram, e por fim foram demolidos de
todo.

As ruas que circundariam o cemitério não chegaram a ser abertas,
embora tenham sido denominadas pelo Ato n. 242 que é do seguinte teor:

ATO N. 242
                                                     de 4 de abril de 1939

O dr. Joaquim do Amaral Gurgel, Prefeito Municipal de Botucatu,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

Resolve:
Art. 1º - As ruas que circundarão o Cemiterio em construção na Vila

dos Lavradores, na segunda zona desta cidade, cemiterio esse localisado
pelo Ato n. 207, de 15 de dezembro de 1938, ficam assim denominadas:

1a - A rua em frente ao Cemiterio fica denominada “Avenida São
João”;

2a - A rua ao lado sul desse Cemiterio fica denominada “Rua n. 1”;
3a - A rua aos fundos desse Cemiterio fica denominada “Rua n. 2”;
4a - Do lado norte desse Cemiterio, onde passa a Estrada de

Rodagem de Botucatu a Rubião Junior, ficará o trecho confinante com o
Cemiterio com a denominação de “Rua n. 3”.

Art. 2º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 4 de abril de 1939.
                                                        O Prefeito Municipal,
                                                          J. Amaral Gurgel.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 4
de abril de 1939.
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                                                      O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.

Cesário Motta, rua¹
Ver: Rosário, travessa do

Cesário Motta, rua²                                                Vila dos Lavradores.
Ver: Italianos, rua dos

Chafariz, travessa do
Travessa do Chafariz, Rua do Chafariz.
1884 - João Thomaz de Almeida diz que Moraes Barros se refere a

Prudente de Moraes Barros e não ao senador Moraes Barros.
Chico Braz, rua

Ver: Boa Vista, bairro da
Chico Padre, rua                                                     Bairro da Boa Vista.

Ver: Boa Vista, bairro da
Cima, rua de¹

Ver: Caminho de Cima.
Cima, rua de²

Ver: Nova, rua²
Cinco, rua Vila São Lúcio.

Rua 5
1948 - Lei. Major Moura Campos.

5 de Abril, rua
1894 - Câmara. Rua 5 de Abril.
1932 - Lei. Rua General Júlio Marcondes Salgado, nome atual (2007).

RUA CINCO DE ABRIL

Na ata da sessão realizada pela Câmara, em 11 de janeiro de
1894, há o seguinte: “Indicação - Pelo vereador Caetano Caldeira foi
apresentado uma indicação assignado pelo mesmo vereador e pelos
vereadores Alberto Pereira, José Pires de Camargo Rocha e Francisco
Braz da Cunha no sentido de dar-se nomes a diverças Ruas que ainda não
os tem, sendo a indicação do theor seguinte: Nos abaixo assignados esta
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Camara na presente sessão dê denominações a diverças Ruas d’esta Cidade
que ainda não os tem, e para esse fim propomos o nome de...” Aí seguem
as denominações propostas, até chegar ao ponto onde diz: “... á seguinte
Campos Salles; á seguinte Prudente de Moraes; á seguinte - Cinco de
Abril, etc.”

Não nos foi possível descobrir qual a razão da escolha dessa
denominação, nem o significado dessa data.

A 7 de novembro de 1896 a Câmara aprovou um regulamento para
a cobrança de impostos municipais e estabeleceu, para o Imposto de
Metragem, as zonas ou ruas nas quais incidiriam esse tributo. Assim, para
diversas ruas, o ponto terminal era a Rua Cinco de Abril, significando que
essa via era o ponto mais avançado da cidade, onde os lançamentos eram
admissíveis.

Em 1927 foi apresentado à Câmara um requerimento solicitando a
abertura ou prolongamento da Rua Cinco de Abril. A ata da sessão, realizada
pela Câmara a 5 de outubro desse ano, registra o seguinte: “Pela Commissão
de Justiça, foi dado o seguinte parecer em requerimento do Cel. Evergisto
Capucho e outros solicitando seja mandado proseguir a abertura da rua 5
de Abril, em uma extensão de 250 metros, mais ou menos: “A Commissão
de Justiça, no fim assignada, é de parecer que o presente pedido seja
atendido, desde que os interessados consigam do proprietario do terreno
a ser occupado com o prolongamento da rua mencionada, o necessario
consentimento sem qualquer encargo para a Camara, para a passagem da
mesma rua. Sala das Sessões 5/7/1927 - Humberto Vicentini, Sebastião
Villas Boas”

Em 1932, sob o regime ditatorial, as leis eram feitas pelo Prefeito e
submetidas à aprovação do Interventor no Estado, por intermédio do
Departamento das Municipalidades. Usando de seu cargo, o Prefeito baixou
uma lei, mudando o nome da Rua Cinco de Abril para Rua General Júlio
Marcondes Salgado, em homenagem a esse militar, que havia falecido
tragicamente na explosão de uma arma de guerra. Para isso promulgada a
seguinte lei:
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O Cidadão Leonidas da Silva Cardoso, Prefeito Municipal de
Botucatu, usando das attribuições que lhe são conferidas em lei, tendo em
vista os grandes serviços a São Paulo e ao Brasil,

Decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rua General Julio Marcondes Salgado a

actual Rua 5 de Abril desta Cidade.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Botucatú, 29 de julho de 1932.

                                                      Leonidas da Silva Cardoso.
                                                            Prefeito Municipal.

Clovis Bevilacqua, rua¹
Ver: Caminho de Baixo.

RUA CLOVIS BEVILACQUA

Em 1944 os atos do Prefeito Municipal estavam subordinados à
apreciação do Interventor Federal, por intermédio do Departamento das
Municipalidades. Dessa forma, o Prefeito expediu o seguinte ofício:

“Botucatu, 24 de agosto de 1944
Senhor Diretor Geral
Tenho a honra de submeter á apreciação de Vossa Excelencia, para

posterior encaminhamento ao Conselho Administrativo do Estado, o incluso
projeto de decreto-lei que dispõe sobre a denominação de logradouros
publicos.

Com a medida proposta pretende a Prefeitura homenagear dois
grandes vultos nacionais: Olavo Bilac e Clovis Bevilacqua.

A homenagem ao primeiro foi sugerida pelo Centro Cultural desta
cidade, que propoz a mudança da denominação da atual Praça Del Prete
para Praça Olavo Bilac. Justo o preito que se procura render á memoria
do grande poeta soldado, e insigne defensor da nacionalidade. A medida
melhor se justifica quando se consideram as circunstancia que estamos
vivendo em que a Patria se empenha em decisiva luta contra o nazi-fascismo.

LEI N. 405
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Em reunião promovida no dia 11 de agosto corrente, em
comemoração ao transcurso do aniversario da fundação dos cursos juridicos
brasileiros, os advogados militantes no fôro local alvitraram que se desse a
denominação de Clovis Bevilacqua a uma das ruas desta cidade. Atendendo
ao desejo de seus componentes, a Sub-Secção local da Ordem dos
Advogados oficiou a esta Municipalidade pedindo a efetivação do alvitrado.
A projeção alcançada no cenario nacional pelo insigne vulto de nossas
letras juridicas, recentemente desaparecido, é mais que suficiente para
justificar a homenagem proposta. O imortal codificador do direito patrio
foi, sem duvida, um dos maiores jurisconsultos brasileiros. A homenagem
que ora se pretende prestar á sua memoria reflete apenas uma insignificante
parte do reconhecimento e da imensa gratidão de seus compatriotas.

Assim justificando a medida proposta, aproveito o ensejo para
reiterar a Vossa Excelencia os protestos de minha elevada estima e
consideração.

                                                 O Prefeito Municipal,
                                                       (a) Dr. João Maria de Araujo Junior.

Ao Exmo. Sr. Dr. Gabriel Monteiro da Silva - Diretor do D. M. - S.
Paulo.

O projeto acima aludido era do seguinte teor:

“PROJETO DE DECRETO LEI

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando da atribuição que lhe
confere o art. 12, n. I, do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril de
1939, e nos termos da resolução n..., de 1944, do Conselho Administrativo
do Estado,

Decreta:
Art. 1º - Ficam denominadas Praça Olavo Bilac e Rua Clovis

Bevilacqua, os logradouros publicos desta cidade atualmente conhecidos
pelas designações de Praça Del Prete e Rua Curuzu, respectivamente.

Art. 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
                                                        O Prefeito Municipal,
                                                          Dr. João Maria de Araujo Junior.”
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Foram solicitadas diversas informações pelo Departamento das
Municipalidades e conselho Administrativo, até que, afinal, foi o projeto
aprovado, sendo promulgado o seguinte

DECRETO-LEI N. 64
                                                     de 30 de novembro de 1944

O Prefeito Municipal de Botucatú, usando da atribuição que lhe
confere o art.12, n I, do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril de 1939,
decreta:

Art. 1º - Ficam denominadas Praças Olavo Bilac e Rua Clovis
Bevilacqua, os logradouros publicos desta cidade, atualmente conhecidos
pelas designações de Praça Del Prete e Rua Curuzú, respectivamente.

Art. 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Botucatú, 30 de novembro de 1944.
                                                       Dr. João Maria de Araujo Junior
                                                            Prefeito Municipal.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú em 30
de novembro de 1944.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Dessa forma, o antigo Largo do Theatro, depois Praça Del Prete,
passou à denominação de Olavo Bilac, e a Rua Curuzu à de Clóvis
Bevilacqua.

Conforme já vimos no histórico da Rua das Flores, depois Rua
Curuzu, o nome de Clóvis Bevilacqua não se radicou àquela via. As
oposições foram fortes e tenazes, até vencerem, sendo promulgada a Lei
n. 5, que é a seguinte:

LEI N. 5
                                                      de 6 de novembro de 1947

O Prefeito Municipal de Botucatu, nos termos do inciso II, do art.
3º, do ato das Disposições Constitucionais Transitorias, da Constituição
Estadual, promulga a seguinte lei:

Art.1º - A atual Rua Clovis Bevilacqua volta a ter a denominação de
rua Curuzu.
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Art. 2º - A via situada na Vila Maria, nesta cidade, conhecida pela
designação de rua 9, fica denominada rua Clovis Bevilacqua.

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

Botucatu, 6 de novembro de 1947.
                                                        Adolpho Pinheiro Machado
                                                            Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 6
de novembro de 1947.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Collegio, rua do
Rua do Collegio, popularmente.
1884 - Câmara. Rua do Collegio.
1923 - Lei. Rua 14 de Dezembro.
1931 - Decreto. Rua 24 de Outubro.
1934 - Ato. Rua Major Leônidas Cardoso, nome atual (2007).

RUA DO COLLEGIO

Existe no cruzamento desta rua com a do Riachuelo o Colégio
Americano fundado pelos missionários americanos filiados à igreja
Presbiteriana. Desse estabelecimento de ensino é que veio o nome à rua.
O vereador João Morato da Conceição, em 1884, ao escolher as
denominações das ruas então existentes, respeitou a tradição e fez oficializar
o nome - Rua do Collegio.

Do relatório do Prefeito, apresentado à Câmara em 3 de janeiro de
1905, consta que, entre outras ruas, foram nivelada tres quarteirões na
Rua do Collegio. Nessa época ainda esta via não tinha sarjetas, nem meios-
fios.

De outro modo relatório do Prefeito, apresentado à Câmara em 7
de janeiro de 1907, consta ter sido a rua do Collegio “ligada ao largo do
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Theatro para commodidade publica”. Trata-se da pequena travessa entre
o prédio do antigo Teatro Santa Cruz, também conhecido pelo nome de
Cine Teatro Espéria, e o antigo Largo Santa Cruz, atual João Pessoa
(1950).

A designação de Rua do Collegio durou até começo de 1923. Consta
da ata de 16 de janeiro desse ano o seguinte: “O vereador Cardoso do
Amaral pede a palavra, pela ordem, que lhe é concedida e faz um ligeiro
historico sobre o ultimo pleito eleitoral em quatorze de Dezembro ultimo,
resultando a Victoria do Partido Cardosista, e apresenta o projecto de Lei
n. 1, denominado “Rua Quatorze de Dezembro” a actual rua do Collegio,
tratando-se de um projecto que não vem prejudicar nem A nem B pediu
que fosse dispensadas as formalidades, foi pelo senhor Presidente posto
em discussão, etc.” Aprovada a indicação foi promulgada a seguinte lei:

LEI N. 302
                                         Da denominação a rua

Art. 1º - Fica denominada “Rua 14 de Dezembro” a actual “Rua do
Collegio”.

Art. 2º - Revogam as disposições em contrario.
Os partidos Amandista e Cardosista por longos anos vinham se

degladiando, incansáveis. Após dez anos ou mais de preponderância do
Partido Amandista, foi ele derrotado pelo Partido Cardosista, em 14 de
dezembro de 1922. A primeira iniciativa que teve o partido vitorioso foi
mudar o nome da rua, para comemorar a data da vitória.

A denominação de Rua 14 de Dezembro durou até 1931. Após a
revolução de 1930, os Prefeitos eram nomeados pelo Interventor Federal
em S. Paulo. Assim, em 1931 foi nomeado o Major Antonio de Moura
Campos para esse cargo. O Major Moura tinha sido um dos velhos
dirigentes do Partido Amandista e aproveitou o ensejo fazendo baixar o
seguinte decreto:

DECRETO N. 384
O Cidadão Antonio de Moura Campos Prefeito Municipal de

Botucatú, etc.
Considerando que nenhuma significação tem a data de 14 de

Dezembro, denominação dada a antiga Rua do Collegio;
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Considerando que a 24 de Outubro ultimo consumou-se a vitoria da
causa revolucionaria, cujo trimpho representa a queda dos governos
oligarchicos do Paiz, decreta:

Art. 1º - A atual Rua 14 de dezembro passa a denominar-se “Rua
24 de Outubro”.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
A data de 24 de Outubro dada à rua era que marcava a vitória da

Revolução no Paiz e assim, prestava uma homenagem aos vencedores e
desfazia o projecto que não prejudicava nem A nem B.”.

Esta outra designação também teve efemera duração. As nomeações
de Prefeitos eram sucedidas em curtos intervalos. Em começos de 1934,
foi nomeado para o cargo o Capitão João Baptista Correa de Mello. Havia
sido Prefeito o senhor Leônidas Cardoso, e algumas pessoas solicitaram
ao Capitão que fosse prestada uma homenagem ao ex-Prefeito, que havia
falecido. O Capitão Correa de Mello baixou o seguinte ato:

ACTO N. 34
                  Cidadão Capitão João Baptista Corrêa de Mello, Pre-
                       feito Municipal de Botucatú, usando das suas atribui-
                                 ções que lhe são atribuidas em lei, e
Attendendo á representação desta cidade que lhe foi dirigida em de

outubro de 1933, conforme abaixo se lê:
“Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Botucatu.
“Os abaixo assinados, representantes de todas as classes deste

Municipio, vêm solicitar de V. Excia. que, em homenagem ao finado cidadão
Major Leonidas da Silva Cardoso, que foi Prefeito Municipal desta cidade,
se lhe perpetue o seu nome numa das ruas desta cidade.

É preito de admiração e de reconhecimento a quem sem duvida, foi
um dos mais operosos administradores que a nossa cidade teve nos ultimos
tempos.

Entre os melhoramentos que introduziu na nossa cidade, ressalta,
em grande evidencia, o seu calçamento, que era e é uma das maiores
aspirações do povo e, portanto, dessa forma, concorreu para
embelezamento da nossa urbs.

Devem, pois, os poderes publicos, attendendo ao appelo do povo,
prestar essa homenagem a quem muito fez e trabalhou por Botucatu.
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Ahi fica pois, nosso appello, que nada mais é que a gratidão de um
povo reconhecido. Botucatú, 23 de outubro de 1933. Seguem-se diversas
assignaturas.”

Resolve:
Artigo 1º - Denominar Rua Major Leonidas Cardoso a actual 24 de

Outubro.
Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Affixe-se, publique-se e cumpre-se
Botucatú, 29 de Janeiro de 1934.

                                                        O Prefeito Municipal
                                                           João Baptista Corrêa de Mello.

Digno de registro é o seguinte fato: nunca existiu a citada
“representação”, aludida no decreto, e muito menos as assinaturas...

Commercio, Rua do
Ver: Caminho de Cima.

RUA DO COMMERCIO

A primeira menção que encontramos de “Rua do Commercio” está
na ata de 11 de março de 1860, cujo trecho é o seguinte: “Foi indicado
pelo Vereador Supplente Jorge Gomes Pinheiro Machado que se compra
se o terreno entre a casa de José Rodrigues dos Santos e a Egreja Matriz
athe o corrego, cujo terreno é pertencente ao Tenente João Carlos de
Souza Cananéa, e posta em discução pelo Presidente foi unanimente
approvado que se comprase, e sendo ouvido o proprietario este exigio
pelo dito terreno a quantia de cincoenta mil réis o que foi aceito pela Camara,
cujo terreno é para continuação da rua do commercio athe o dito corrego.”

A compra foi efetuada e esse terreno é hoje o início da atual rua
Amando de Barros, na parte além da Praça Cel. Moura, até o ribeirão
Lavapés, saída para a Vila Maria.

Outra referência sobre esta rua vamos encontrá-la na ata de 8 de
janeiro de 1862, quando a Câmara resolveu que “os terrenos da Villa
fossem cercados de taipa”. Diz a ata: “Foi pelo vereador Galvão Severino
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que esta Camara ordene ao Fiscal desta Villa, de comprimento o artigo de
Posturas quanto as Taipas marcando para esse fim um prazo suficiente
para os proprietarios desta Vella sercarem seos terrenos de taipa devendo
primeiramente marcar-se a rua do Commercio para ao depois se dar
espediente aos outros sob pena de serem multado no caso que no dicto
prazo não cumprirem.”

A terceira menção está na ata de 1 de março de 1863, assim escrita:
“O Presidente em dicou o seguinte que se ordenasse ao Fiscal mandar
rossar a rua do Commercio the a Campo assim mais em tupir a vala que se
acha na mesma estrada e nas terras do Patrimonio.”

Não nos foi possível descobrir quando foi dado o nome de Rua do
Riachuelo a esta via, nem tão pouco quem escolheu esta designação. Talvez
tivesse origem popular e a Câmara oficializasse a escolha, ou então já teria
sido medida oficial. Primeiro foi conhecida pelo nome de “rua de cima”
porque veio depois da Rua das Flores e mesmo por estar em plano superior.
Passou a ser “rua do meio”, com a abertura de outra via acima, que é a
Rua Cesário Alvim, e a seguir o nome de Rua do Riachuelo.

De 1867 encontramos o documento n. 23, datado de 15 de agosto,
e é indicação do vereador Antonio Joaquim de Andrade, deste teor: “Indico
que a Camara marque hum ponto sobre os muros e calhamentos dos
mesmos muros e casas da rua nominada Riachuelo.” Isto é, o vereador
desejava que a Camara legislasse, marcando qual a altura a ser observada
na construção de muros, casas, etc. Antes desse documento não
encontramos citação alguma do nome de Rua Riachuelo. A escolha dessa
designação foi feita em fins de 1866 ou mesmo em 1887. Não resta dúvida,
porém, que a escolha teve origem na batalha desse nome, na guerra do
Paraguai, onde os soldados brasileiros cobriram de glória.

O documento n. 45, de 1887, 13 de dezembro, é outra indicação,
feita pelo vereador José Bernardo Pacheco, assim escrita: “Indico a Camara
fassa continuar as taipas da Rua Riachuelo, para formoziamento da mesma,
sendo as taipas rebocadas e caiadas.” Não consta ter sido aprovada esta
indicação, mas naturalmente o foi, pois, com enorme e convincente
argumento “para formoziamento”, não era mais permitido qualquer
discussão!...

A Rua do Riachuelo, em 1867, mal chegava até o Largo do Rosario,
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e a rua que se esboçava, hoje Visconde do Rio Branco, era o “fim da
Villa”. No documento n. 9, de 1867, o fiscal Antonio Francisco de Moraes,
em seu relatório, dá conta de um requerimento de Joaquim Mariano de
Almeida Campos e Fernando José Teixeira Guimarães, pedindo licença
para abertura de uma raia, no fim da rua do Riachuelo. Essa raia estaria
situada poucos metros além da Rua Visconde do Rio Branco.

O vereador Antonio Joaquim de Andrade, em 14 de março de 1871,
apresentou à Câmara esta proposta: “Proponho que esta corporação dê
ordem ao Procurador para mandar fazer percintas de pedra, o menos
nesta rua do Riachuelo; a dicta corporação não ignora que isto é de
nescecidade, visto ser rua commercial.”

O fiscal José Pereira Luna, em seu relatório apresentado em outubro
de 1871, entre diversos serviços recomenda que “Há perçizo fazer-se
percintas de pedra, ou de madeira de Lei, nos becos, sendo estas percintas
de dois palmos de largo e o comprimento deve ser a largura da rua ou
como VV. SS. Melhor entenderem, entupir os buracos das ruas para evitar
maior excavação nas estação das aguas.”

Ainda em 1871, em dezembro, o fiscal apresentou outro relatório e
informou: “Madeiras fornecidas por Izaias Roque, para as percintas das
ruas desta Villa, sendo quarenta páus de 25 palmos de comprido cada
hum e 4 de 50 palmos de comprido, sendo de 25 palmo a 4:000 rs. E os
de 50 palmos a 8:000 rs.”

Na ata de 16 de agosto de 1891 há este trecho: “Foi apresentado a
esta Camara um requerimento de Raphael Vieira de Almeida sollicitando
desta Camara cinco braças de terreno na Rua do Riachuelo.” Nesse mesmo
ano, em agosto, está na ata que o vereador José Francisco Sodré propôs
á Camara que “o produto da venda das madeiras que erão para o Mercado
que fossem empregadas no abahulamento da Rua do Riachuelo principiando
no Pateo da Matriz até o Rosario, aproporção que puder fazer, ficando
encarregado para esse serviço os vereadores Sudré e Barbosa, fazendo
primeiro nivelamento e depois abhulamento ficando os proprietarios
obrigados a calçarem suas frentes depois de niveladas.”

Esta resolução foi, na época, uma empresa de grande arrojo e mesmo
de alta previsão. O desnível da rua do Riachuelo era muito variável em
toda sua extensão. Ainda hoje é possível a verificação dos sinais das grandes
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escavações feitas, atestadas pelos barrancos ainda existentes em alguns
quintais.

Verifique-se a fotografia acima de um prédio ainda hoje existente
á Rua Amando de Barros, n. 962 (1950). Este prédio era térreo, quando
foi construído. Com a escavação e nivelamento da rua, tornou-se
assobradado. O sinal no muro ao lado mostra a altura do barranco ainda
ali existente, que era o primitivo nível da rua. Esse prédio, em lugar de
crescer para cima, cresceu para baixo.

Houve protestos, indenizações, muita gritaria, mas, era necessário
que o melhoramento fosse executado. E essa execução não se fez
imediatamente, tanto que na ata de 15 de janeiro 1883, há este registro:
“Pelo Vereador Freitas foi declarado que ratificando uma indicação feita
por elle vereador, quanto ao nivelamento das Ruas da Cidade, indicava
que em havendo fundo sem coffres desta Municipalidade, seja nivelamento
na esquina de Joaquim Rodrigues Cesar, até a esquina de desse para a
casa de Manuel Ferraz da Cunha, e as demais ruas em havendo fundos
suffficietes deverão tambem ser niveladas.”

Nessa mesma ata consta que “foi indicado pelo vereador Barbosa
que esta Camara a todos os proprietario das trez ruas principaes desta
cidade a feixarem seus terrenos de taipas d’entro do prazo de seis mezes,
o que posto em discução foi unanimente approvado, sendo estes feichos
nas frentes de todos os terrenos d’este o Pateo da Matriz até o Rosario”.

Apesar de todas as tentativas, ainda em 1884 não havia sido nivelada
a rua do Riachuelo e nem as demais. Na ata de 16 de dezembro desse
ano, “Indicou o sr. Oliveira de Camargo que a Camara, logo que tenha em
coffre quantia sufficiente mande nivellar a Rua do Riachuelo”.
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O vereador João Morato da Conceição, conforme registro na ata
de 22 de julho de 1885, fez à Câmara a seguinte indicação: “Indicou o
Senhor Conceição que authorizasse ao Procurador a mandar colocar um
lampeão no Largo do Rosario, Rua do Riachuelo, esquina de São
Benedicto”. Essa “esquina de São Benedicto” era a rua do Ouvidor, depois
Cesário Mota e atualmente Prefeito Tonico de Barros.

Na ata de 23 de julho de 1885 está: “Indicou o mesmo senhor Souza
Nogueira que mandasse fazer boeiros em dois canais na rua do Curuzu,
Travessa do Rosario, nesta cidade, visto acharem-se ali dois vallos que
privão o tranzito. Posto em discução a Camara deliberou que em vez de
boeiros se faça aterros com pedregulhos, não só no lugar indicado e sim
na Rua do Riachuelo travessa de Dão Pedro Segundo, ficando o Procurador
authorizado a mandar fazer taes serviços antes do dia 15 de Agosto futuro,
afim de acharem-se concluidas até aquelle dia.”

Em 1886 ainda não havia sido nivelada nem abaulada a rua do
Riachuelo. Vejamos este trecho de ata de 18 de maio de 1886: “Indicou o
mesmo Senhor Souza Nogueira que se mandasse proceder o nivelamento
abahulamento da Rua do Riachuelo, comessando-se no Pateo da Matriz e
terminando na Rua 25 de Março”.Esta é hoje a Rua Monsenhor Ferrari.
Discutida, foi aprovada a indicação e resolvida a publicação de editais,
chamando concorrentes, marcando a abertura das propostas em sessão
extraordinária, que se realizou a 21 de junho de 1886, estando na ata o
seguinte: “Leo-se uma proposta de Joaquim Fernandes Barreiro, propondo-
se a fazer o nivelamento e abaulamento da Rua do Riachuelo, na
conformidade do edital que fôra publicado, pela quantia de Um conto
novecentos e oitenta mil reis Posta em discussão, deliberou a Camara não
contractar os referidos serviços acima referidos, por não poder dispender
a quantia pedida, visto haver serviços urgentes que a Camara perciza mandar
fazer, de liberando contractar com o mesmo proponente a remoção de
terra da mesma Rua do Riachuelo, a principiar na esquina da Rua Moraes
Barros até a esquina da casa do tenente José Francisco Corrêa da Silva,
procurando o nivelamento dos quarteirões que ficam para os lados de
cima e de baixo; cujo serviço será feito por dia e não por empleitada,
ficando nomeado o vereador Senhor Oliveira Camargo para administrar o
serviço e authorisado o Procurador a despender a quantia preciza para o
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serviço referido, com carroceiros que precizo forem para condução de
terra, fazendo tudo de acordo com o mesmo Senhor Vereador
Administrador.

Digno de nota é o fato de haver o secretário da ata grafada o preço
da proposta em letras bem maiores que as demais.

É de presumir-se que o Secretário boquiabriu-se com tamanha
quantia e tenha escrito:

Um         conto     e        oitocentos     mil         reis!....
Nem assim o serviço seria executado, conforme adiante veremos.
Mesmo com as intimações expedidas em vários anos anteriores, os

proprietários não haviam murado seus terrenos ainda em 1890. Isso está
comprovado na seguinte parte da ata de 13 de fevereiro desse ano: “... e
bem assim que se intime os respectivos proprietarios da rua do Riachuelo
entre o Largo da Matriz e do Rosario, para murarem e calçarem a frente
de seus terrenos dentro do prazo improrogavel de sessenta dias, sob pena
de trinta mil reis de multa e serem feitas as obras por ordem da Intendencia
e as custas dos proprietários.”

Em uma ata de 1890 está registrada que José Elias de Marins foi
multado em 10$000 pelo Fiscal por ter matado a tiro uma cobra na Rua
do Riachuelo. Recorreu à Câmara e depois de bem debatido e comprovado
que de fato dera um tiro para matar uma cobra, foi “absolvido”.

O documento n. 45, de 1890, é um relatório do Fiscal apresentado
à Câmara. Por curiosidade vamos transcrevê-lo:

“Cidadões
Leva ao vosso conhecimento o seguinte:
Intimei a João Claudio Pereira, para fechar seu terreno na Rua do

Riachuelo, murando o como manda as Posturas Municipaes; disseme o
mesmo João Claudio, que brevemente tem de fazer casa no dito terreno e
que por essa razão já não tinha murado.

Intimei tambem a João Thomaz de Almeida retratista para murar
uma pequena extensão de terreno na mesma Rua do Riachuelo.

Deixei de intimar a Miguel Tocci e Lucio de Barros, para murarem
seus terrenos, por acharem-se actualmente em São Paulo.

Multei no dia 26 do corrente mez, em 5:000 ao italiano João Martins,
por infracção das Posturas Municipaes.
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Foi morto com um tiro de espingarda, na Rua do Riachuelo, um cão
damnado deixei de multar a pessoa que atirou, por ser informado por
pessoas fidedignas que era verdade a pessoa haver dado o tiro em cão
que realmente estava damnado.

Botucatú, 2 de março de 1890.
Francisco Conceição dos Santos.”
Está registrado, na ata de 5 de março de 1891, ter sido aberta uma

concorrência para a construção de meios-fios, sarjetas e bueiros, na Rua
Riachuelo e outras. Apresentaram-se cinco proponentes, sendo aceita a
de Joaquim Fernandes Barreiros.

A área a receber esses melhoramentos compreenderia as ruas
Riachuelo, Curuzu e Cesário Alvim, a começar do Largo da Matriz até a
“rua da Cadêa”. Entre as condições para a execução da obra, a segunda
especificava: “... devendo as guias serem aparelhadas a tosco tendo quarenta
centimetros de altura, doze centimetros de largura e assentadas a vinte
centimetros sub-solo; devendo as sargetas terem sesenta e seis centimetros
de largura e vinte a trinta centimetros de profundidade; e finalmente os
boeiros deverão ter o leito lageado com juntas cimentadas de um metro e
dez centimetros de largura, vinte centimetros de espessura.” Os preços
eram 2$000 por metro linear de sargetas e 6$500 por metros cubicos de
boeiros

O empreiteiro executou o serviço, podendo ser afirmado que foram
as primeiras guias e sargetas construidas nesta nossa Botucatu.

Ha no arquivo municipal um requerimento de Joaquim Fernandes
Barreiros, documento n. 216 de 1891, apresentado a seguinte nota:

Medição do serviço feito nas Ruas Riachuelo, 25 de Março e Cadêa
                     Durante o mez de Julho pp.

Rua do Riachuelo - 108,35 ms. de guias a 2$000.........................216$700
                              138 ms. de sargetas a 2$500......................345$000
Rua 25 de Março - 177,40 ms. de guias a 2$000........................ 354$800
                              177,40 ms de sargetas a 2$500................. 443$800
Rua da Cadêa - 176,80 ms. de guias a 2$000............................ ...356$600
                         176,80ms. de sargetas a 2$500...................... 442$000
                         Calçadas 16,70ms. a 6$500............................108$550

                                                Rs                                2:267$150
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Botucatú, 8 de Agosto de 1891 - Joaquim Fernandes Barreira.”

                                          (Foto em 1/9/1950)
Esta fotografia é da casa que pertenceu a Felipe dos Santos.
O primitivo nível da rua está assinalado com flexa. Desse nível para

baixo, a rua foi rebaixada até o nível atual. O prédio teve a base também
rebaixada até esse nível tem, atualmente, o número 1003.

A questão do nivelamento da rua do Riachuelo continuava. Até à
“rua da Cadêa” já estavam assentados os meios-fios e sarjetas, significando
que, até esse ponto, estava a via alinhada e nivelada. Na ata de 20 de
fevereiro de 1893 está registrado: “... discução e parecer da Commissão
de Obras Publicas sobre a petição apresentada por diverços proprietarios
desta Cidade, afim de ser alterado o plano de nivelamento da Rua do
Riachuelo comprehendido entre a travessa da Independencia e a Visconde
do Rio Branco”. Foi prolongada a discussão “sobre o plano de nivel a
adoctar-se na Rua do Riachuelo entre as travessas da Independencia e do
Visconde do Rio Branco provocada por uma petição de Felippe dos Santos
e outros”. Depois de muita discussão “Foi resolvida que a Camara
encorporada fosse de viso estudar o melhor meio de ser resolvido a questão
do nivelamento de ruas.”

Embora a Câmara incorporada “fosse de viso” verificar o nivelamento
da rua, na parte reclamada por Felipe dos Santos e outros, nada ficou
resolvido o parecer da Comissão de Obras, opinando que, além da planta
apresentada pelo dr. Diniz, fosse aguardada a planta geral da cidade, que
estava sendo organizada pelo Dr. Albernaz e Dr. Freitas Pinto. A Câmara
resolveu adiar a solução do assunto. Parece-nos, entretanto, que
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requerimento de Felipe dos Santos foi indeferido, isto porque o prédio
que lhe pertenceu ficou situado em cima do barranco, tendo sido
posteriormente reconstruído, com o rebaixamento dos alicerces até o nível
da rua nivelada. Ainda hoje é possível verificar-se o que foi atrás explicado.
(1950).  A fotografia também elucida.

Na ata da sessão realisada a 16a de fevereiro de 1896 lemos este
trecho: “Abrir a Rua do Riachuelo até o Lavapés”. Essa rua, em 1896, do
lado sul da cidade e pouco além da rua Visconde do Rio Branco, era mais
estrada que rua. A abertura a que se refere essa ata era para levar a rua até
encontrar o ribeirão Lavapés, naquele lado da cidade, o que foi executado
em parte, permanecendo outra parte sem retificação, visto ter cortar diversas
chácaras. Foi executado muito depois.

Em 1905, por proposta do vereador Antonio José de Carvalho
Barros, foi determinado que a largura dos passeios, na rua Riachuelo, fosse
de dois metros. A Câmara colocaria os meios fios e sarjetas e os
proprietários seriam obrigados a construir os passeios. Essa medida foi
julgada absurda e provocou vivos comentários e gerais protestos.

A Lei que estabeleceu essa providência é a seguinte:
LEI N. 143

                                                     de 21 de dezembro de 1905
                                  Sobre alargamento e construção
                                  da calçadas no centro da cidade.

Art. 1º - fica o Intendente auctorisado a mandar collocar novos meios
fios para o alargamento dos passeios da rua do Riachuelo até o largo do
Rosario, devendo o passeio ficar com dois metros de largura; e a intimar,
por edital, os proprietarios para, no prazo maximo de 60 dias, improrogavel,
depois de assentes os meios fios, mandarem fazer as calçadas, que só
poderão ser de cimento em xadrez, como parte já existente entre as ruas
Dr. Ritt e São João, ou de marmore, azulejo, ou outro qualquer material de
superficie completamente lisa.

Art. 2º - Findo o prazo marcado, a Camara mandará fazer o serviço,
cobrando depois do respectivo proprietario a despesa, e mais 20% sobre
a importância em que ficar a obra, para fiscalização e mais despesas
judiciaes.

Art. 3º - Revogam  as disposições em contrario.
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Na ata de 3 de janeiro de 1905 está registrado o relatório apresentado
pelo Prefeito à Camara e nele estão estas referências: “... abertura,
nivelamento, escavações, aterro e grande movimento de terra na rua
Riachuelo, desde a rua Prudente de Moraes até o Lavapés; mais adeante:
“Suterro na rua Riachuelo, no centro da cidade 5 quarteirões” e, ainda a
seguir, - “Para abertura da Rua Riachuelo foi necessario atravessar por
terrenos sercados e indenizar os proprietarios desses terrenos. A um
mandado fazer sercas nos terrenos que ficaram abertos, e a ouros também,
com quinhentos mil reis por prejuizos cauzados na inutilização de um poço
e destruição de arvoredos, parreiras, e outros.” A determinação dada em
1896 para a abertura da Rua do Riachuelo, a é encontrar o Lavapés, só se
efetivou em 1905.

O Prefeito, em seu relatório apresentado à Câmara em 7 de janeiro
de 1907, diz: “Reconstrução geral em toda a Rua Riachuelo, alargando
seus passeios para dous metros e a collocação em toda sua extensão de
sargetas e meios-fios de 14 centimetros.” E mais adeante: “Arborização
de platanos em Rua Riachuelo entre a Avenida Floriano Peixoto e rua do
Collegio.”

Leia-se na ata de 7 de agosto de 1909: “Indico que seja arborisada
o trecho da rua Riachuelo, a começar na travessa do Collegio até o Pateo
do Rosario. Sala das Sessões da Camara Municipal de Botucatu, 7 de
agosto de 1909 - Theodomiro F. Campos”. O relatório do Prefeito,
apresentado em janeiro de 1910, diz: “No trecho da rua Riachuelo foram
plantadas 75 nudas de ligustus japonicus que têm sido tratadas
convenientemente e acham-se em franca vegetação”.

                  A Rua Riachuelo passa a ser Rua Amando de Barros.

Em 1917 desapareceu a denominação de Riachuelo, sendo
substituída pela de Rua Amando de Barros. Está escrito na ata de 5 de
janeiro o seguinte: “O sr. J. J. Galvão pediu a palavra e disse que
considerando ser esta a ultima sessão ordinaria da presente legislatura;
considerando que o Presidente desta Camara, Sr. Amando de Barros,
actualmente ausente devido a grave enfermidade, tem sido um benemerito
para o municipio de Botucatu; considerando que os seus relevantes serviços
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têm beneficiado não só Botucatú, mas toda a zona do 5º districto eleitoral,
justo era que a Camara prestasse uma homenagem que,na sua simplicidade,
viesse patentear aos olhos do publico o reconhecimento desta Camara ao
seu Presidente. Assim, apresenta um Projecto de Lei n. 2 - de 1917 - A
Camara Municipal de Botucatú, decreta:

Artigo unico - Fica denominada rua “Amando de Barros” a actual
rua Riachuelo. Sala das Sessões da Camara Municipal de Botucatu, 5 de
Janeiro de 1917. Os vereadores - José Joaquim da Silva Galvão, Nicolau
Kuntz, Amelio de Campos Mello, Antonio José de Carvalho Barros”.

A proposta foi convertida na seguinte lei:
LEI N. 246

                                   Sobre Rua Amando de Barros
                      Artigo unico - Fica denominada rua Amando de Barros”
                                         a actual rua Riachuelo.

Provocou protestos essa mudança de nomes. Naquela época os
partidos políticos, que se degladiavam, eram “Amandista”, sob a direção
do sr. Amando de Barros e sr. Rafael de Moura Campos, e o “Cardosista”,
sob a orientação do sr. Antonio Cardoso. Os cardosistas não se
conformaram com a troca. Nessa época, tínhamos uma oficina tipográfica
e muitos cardosistas, eram nossos fregueses e residiam nessa via,
encomendavam, recomendavam e não queriam impressos, para uso de
seus estabelecimentos, a não ser com o nome antigo - Riachuelo.

Em 20 de maio de 1919 o vereador Antonio Cardoso apresentou à
Câmara um projeto de lei relativo ao calçamento de ruas desta cidade. Foi
aprovado e convertido na lei nº 280, de 22 de maio de 1919, do seguinte
teor:

LEI N. 280
Artigo 1º - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a chamar

concorrentes, pelo prazo de trinta dias, para o serviço de calçamento a
paralelepipedos de granito, da Avenida Floriano Peixoto, a começar do
pontilhão da Sorocabana Railway á Praça Coronel Moura, e da Rua
Amando de Barros a partir desse ponto até atravessa Campos Salles.”

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
A mudança de nome da Rua Riachuelo ficou doendo aos cardosistas.

Em 14 de dezembro de 1922 realisou-se uma eleição municipal, saindo
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vitoriosa a facção cardosista. A posse da nova Câmara realizou-se a 15 de
janeiro de 1923. Marcada uma sessão ordinária para dia seguinte, havia
chegado a hora da revanche. Em homenagem à estrondosa victoria
cardosista no dia 14 de dezembro” foi decretada a

LEI N. 302
                                                     de 16 de janeiro de 1923
                                      Da denominação de rua

Artigo 1º - Fica denominada “Rua 14 de Dezembro” a actual “Rua
do Collegio.”

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
E a outra? ! era fácil, mudar-se ia o nome.. Essa mudança foi proposta

pelo vereador Dr. Sebastião Villas Boas, constando da ata: “Em seguida
pede a palavra o vereador Dr. Sebastião Villas Boas que lhe é concedida
e apresenta o projecto n. 1 lei n. 2, que denomina “Rua Riachuelo” à actual
“Rua Amando de Barros”, trata-se de uma data nacional, e esperava o
apoio da Camara, dispensando as formalidades, convertendo hoje mesmo
em lei, com isso não vinha offender o falecido Coronel Amando de Barros,
pelo contrario, desejava prestar-lhe uma homenagem mais significativa e
sincera, dando a denominação de “Praça Amando de Barros” ao actual
“Largo da Misericordia” e autorizava a Camara erigir uma herma em
memoria do extincto”.

Sem discussão foi projeto aprovado e, no mesmo dia, convertido na
lei 303, assim redigida:

Lei N. 303
                                                     de 16 de janeiro de 1923

Artigo 1º - Fica restabelecido á Rua “Amando de Barros” a antiga
denominação de Rua Riachuelo.

Artigo 2º - Fica denominada “Praça Amando de Barros” o Largo
da Misericordia, situado em frente a Casa de Misericordia.

Artigo 3º - Fica a Prefeitura autorizada a mandar erigir na Praça ora
denominada Amando de Barros, como um sincero pleito de homenagem
da Camara Municipal em reconhecimento pelos relevantes serviços
prestados por aquele extincto.

Artigo 4º - Fica a Prefeitura autorizada a abrir os creditos necessarios
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para essa execução.
Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrario.
Apesar do “sincero pleito de homenagem”, desta vez a mudança

pisou o calo dos amandistas. Nada mais era cortina de fumaça, tanto que,
até 1929, ainda nem se quer as placas denominativas haviam sido colocadas
na “Praça Amando de Barros”, muito menos a herma e muitíssimo menos
“os créditos necessários”... É exato o que está acima referido. Tanto é
certo, que está na ata de abril de 1929 ter o vereador Dr. Sebastião Villas
Boas apresentado uma proposta, autorizando a desapropriação da casa
Leandro Dromani, no Largo Santa Cruz; depois esse largo seria ajardinado
e mudaria a designação para Praça Amando de Barros. A lei decretada foi
esta:

LEI N. 364
                                                     de 5 de agosto de 1929
                                         Sobre desapropriação

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal auctorizado a, amigavelmente,
entrar em entendimento, quando julgar oportuno, com o cidadão Leandro
Dromani para a acquisição de seu predio e terreno, sito á Rua Riachuelo,
esquina da Rua 14 de Dezembro, afim de ser ampliada a actual “Praça
Santa Cruz”, alli se procedendo o seu ajardinamento e embelezamento.

Art. 2º - A actual Praça Santa Cruz passará a ser denominada “Praça
Cel. Amando de Barros”

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
A Prefeitura não encontrou data para usar o “quando julgar oportuno”

e, em consequência, nem desapropriação, nem ajardinamento, nem praça...
A comédia ia continuar. Na ata da sessão realizada em 11 de junho

de 1930, está registrado o seguinte: “Pediu a palavra o dr. Mario Rodrigues
Torres e disse que em nome da Commissão de Justiça vinha apresentar a
consideração da Camara o projeto seguinte:

Considerando os grandes e inestimaveis serviços prestados à nossa
cidade o finado Cel. Amando de Barros;

Considerando que desinteressadamente, concorreu Amando de
Barros para o grande surto de progresso que se nota nesta cidade:
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Considerando que Amando de Barros foi um verdadeiro amigo da
instrução na nossa Comarca, concorrendo até pecuniariamente para seu
maior incremento;

Considerando que o sumptuoso edificio onde funciona a Escola
Normal de Botucatu, o qual honra sobremodo a nossa cidade, teve em
Amando de Barros um dos seus mais abnegados palatinos;

Considerando que assim deve ser perpetuada no lugar onde funciona
a Escola Normal, á memoria, um preito de homenagem áquelle que pode
ser considerado como um dos maiores amigos que teve a instrução no
nosso municipio;

Considerando que é dever da Camara, como genuina representante
do povo, prestar essa homenagem ao seu grande benfeitor;

A Camara Municipal decreta: (Segue-se o projeto). Aprovado foi
convertido na seguinte lei:

LEI N. 369

                                                     de 11 de janeiro de 1930
                             Denominada Praça Cel. Amando de Barros

Art. 1º - Fica denominada Praça Cel. Amando de Barros o largo
fronteiro á Escola Normal, entre o largo da Matriz, Grupo Escolar Dr.
Cardoso de Almeida e Escola Normal.

Art. 2º - Será ergido nesse logar um monumento perpetuando a
memoria de Amando de Barros, collocando-se naquella Praça o seu Busto
em bronze.

Art. 3º - Fica o Prefeito autorizado a fazer as necessarias operações
de credito para acquisição do busto de bronze daquelle finado.

Art. 4º - Revogam as disposições em contrario.
Desta vez nem placa, nem bronze, nem verba!...Fumaça...É

admissível que os autores dos projetos tivessem agido na maior sinceridade,
desejando de fato homenagear o Cel. Amando, mas o Executivo...

Eclodindo a Revolução de 1930, veio com sua vitória o período
discricionário. Para Prefeito de Botucatu foi nomeado o sr. Antonio de
Moura Campos. Amandista da velha guarda, não perdeu a oportunidade,
e em 10 de março de 1931 baixou a seguinte lei:
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LEI N. 382
                                                     de 10 de março de 1931

O cidadão Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de
Botucatú, etc.

Considerando que a actual rua Riachuelo, por longos anos teve a
denominação de “Amando de Barros”, como justa homenagem áquelle
grande amigo de Botucatú;

Considerando que a reposição daquelle nome será um ato de justiça
e de justa reparação,

Decreta:
Art. 1º - A actual Rua Riachuelo, desta cidade, passa a denominar-

se “Rua Amando de Barros”.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Desta vez as placas foram colocadas e o nome está permanecendo

até este ano de 1950, e é de se prever que assim continue.
A rua, entretanto, em 1936, sofreu uma diminuição em sua extensão,

pois a um trecho dessa via foi dada a denominação de “Assis Nogueira”,
por proposta do vereador Dr. Nestor Seabra, tendo sido decretada pela
Câmara a seguinte lei:

LEI N. 45
Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de Botucatú, usando

das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Camara
Municipal de Botucatú decreta e eu promulgo a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica denominada “Assis Nogueira” a Avenida que vae
do ponto final da rua Amando de Barros (Posto da Guarda Civil) até a
curva do inicio da estrada de rodagem de Botucatú a São Paulo.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Botucatú, 7 de dezembro de 1936.

                                                        O Prefeito Municipal,
                                                           Antonio de Moura Campos.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em 7
de dezembro de 1936.
                                                      O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.
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A intenção do proponente desta denominação foi homenagear ao
antigo morador desta cidade, Braz de Assis Nogueira, que foi homem de
marcada projeção pública. Acontece, porém, que o nome desse prestante
cidadão já estava homenageado em uma via na Vila dos Lavradores, a
Rua Braz de Assis, tornando-se descabida esta segunda homenagem. Em
conseqüência disso, o nome não consolidou na segunda iniciativa e a via,
em toda a sua extensão, continua a ser Rua Amando de Barros.

Conselheiro Rodrigues Alves, rua
Ver: São Benedicto, travessa de

Coronel Amando de Barros, praça¹
Ver: Santa Cruz, largo da

Coronel Amando de Barros²
Ver: Matriz Nova, pátio da

Coronel Fernando Prestes, rua
Ver: Monte Alegre, rua

Coronel Fonseca, rua
Ver: Sant’Anna, rua de

Coronel José Victoriano Villas Boas, rua
Ver: Independência, rua da

Coronel Moura, praça
Ver: Matriz, pátio da

Costas, rua dos
Ver: Matriz, beco da

Cruz Pereira, rua
Ver: Estação, bairro da

Curuzu, rua
Ver: Caminho de Baixo.

Del Prete, praça¹
Ver: Matriz, pátio da

Del Prete, praça²
Ver: Santa Cruz, largo da
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O motivo da designação de Praça Del Prete está expresso na ata da
sessão que a Câmara realizou em 20 de agosto de 1928, nesta parte que
a seguir transcreveremos:

“Considerando que o brilhante raide Roma-Natal, em vôo directo
realizado pelos destemidos aviadores italianos Ferrarin e Del Prete, veiu
fortalecer os já estreitos laços de simpathias Italo-Brasileiras;

Considerando que o mundo, a civilização, a humanidade,
comprehendem que a aviação é uma das mais bellas conquistas
comtemporaneas das sciencias;

Considerando quanto de desprendimento, ardor, competencia,
patriotismo até o heroismo, revelaram os intrepidos aviadores, avançando
audazmente na frente, singrando o infinito espaço, para mostrar ao mundo,
um caminho novo, limpo e seguro;

Considerando que a estoica morte de Del Prete, foi tão ou mais
gloriosa que sua própria vida, toda dedicada á Fé, á Patria, à Família,
repercurtiu, dolorosamente, emmocionando o mundo attonito, pelo
prematuro, fatal accaso de um astro;

Considerando que o generoso povo brasileiro acompanhou
trepidamente a dolorosa e tranquila agonia d’aquelle que soube morrer
como viveu;

Considerando que o povo de Botucatu vibrou e sentiu a gloria da
vida, como a gloria da morte do heroico Del Prete, apresento, o Seguinte
projecto de lei nº 6: A Camara Municipal de Botucatu, em sessão ordinaria
de 20 de Agosto de 1928, decreta:

Art. Unico - “A Praça situada entre a rua Riachuelo, fim da Avenida
Floriano Peixoto e fronteira á Praça Cel. Moura, desta cidade, passará a
denominar-se “Praça Del Prete”. Requerendo mais que seja officiado ao
Snr. Cônsul da Itália em São Paulo, enviando copia da presente acta e
transmittindo as expressões de nossa dor, pelo sereno sacrificio do heroico
Del Prete. Sala das Sessões, 20 de Agosto de 1928. - Jorge Blasi.”

Foi esse projeto aprovado e convertido na seguinte lei:

LEI N. 359
                                                     de 20 de Novembro de 1928
                            Sobre denominação de Praça Del Prete

PRAÇA DEL PRETE
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Artigo unico - A Praça situada entre a rua Riachuelo, fim da Avenida
Floriano Peixoto e fronteira á Praça Cel Moura, desta cidade, passará a
denominar-se Praça Del Prete”.

Permaneceu a designação nesse local até 1935, quando a Praça
Cel. Moura voltou a ser integrada com a parte que se lhe havia tirado em
1928. Isso consta do seguinte Ato:

ACTO N. 120
                                                     de 16 de agosto de 1935.

O cidadão Carlos Cesar, Prefeito Municipal de Botucatú, usando
das attribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que a denominação de “Praça Del Prete” ficará mais
apropriada no local onde foi erigido o monumento áquelle grande aviador
italiano;

Resolve:
Artigo 1º - Fica denominada Praça Del Prete toda a parte fronteira

onde está séde da Sociedade Italiana de Beneficencia, parte essa para
isso desanexada da Praça João Pessoa.

Artigo 2º - Os limites da Praça Del Prete, serão a Rua Marechal
Deodoro, rua Cesario Alvim, Rua Major Leonidas Cardoso e desta pela
travessa existente entre o predio da Sociedade Italiana até encontrar a
primeira rua acima indicada.

Artigo. 3º - A praça onde está a denominação de Praça Del Prete
no inicio da rua Amando de Barros, fica incorporada á Praça Cel Moura.

Artigo 4º - Este acto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatú, 16 de agosto de 1935.
                                                        O Prefeito Municipal,
                                                         Carlos Cesar

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em 16
de agosto de 1935.
                                                      O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.

Esta designação de Praça Del Prete no antigo Largo do Theatro,
permaneceu até ser baixado o decreto-lei seguinte:
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DECRETO - LEI N. 64
                              de 30 de novembro de 1944

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando da atribuição que lhe
confere o art. 12, n. I, do decreto - lei federal n. 1202, de 8 de abril de
1939, decreta:

Art. 1º - Ficam denominadas Praça Olavo Bilac e Rua Clovis
Bevilacqua, os logradouros publicos desta cidade atualmente conhecidos
pelas designações de praça Del Prete e rua Curuzu, respectivamente.

Art. 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 30 de novembro de 1944.
           Dr. João Maria de Araujo Junior

  Prefeito Municipal.
Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 30

de novembro de 1944.
João Thomaz de Almeida
    Secretario da Prefeitura.

Com este decreto - lei desapareceu o nome de Del Prete das praças
botucatuenses.

Djalma Dutra, rua
Ver: Matriz, beco da

Domingão Gonçalves, rua                                     Vila dos Lavradores.
Ver: Rua B.

RUA DOMINGÃO GONÇALVES

Na Vila doas Lavradores existia uma via que apenas tinha a
designação de “Rua B”. O Prefeito Municipal querendo prestar homenagem
a um antigo botucatuense, resolveu dar a esse logradouro a denominação
de Rua Domingão Gonçalves.

Naquela época (1947) ainda não haviam sido eleitas as Câmaras
Municipais e o Prefeito submetia os seus atos à aprovação da Assembléia
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Legislativa, através da Secretaria da Assembléia para Assuntos Municipais.
Dessa forma, o Prefeito expediu o seguinte oficio:

“Botucatu, 6 de outubro de 1947.
Ilmo. Sr. Dr.
Francisco Luiz de Almeida Salles
DD. Diretor Geral da Secretaria da Assembléia para Assuntos
Municipais
S. Paulo
Para o devido encaminhamento e aprovação, junto a este faço a

V. S. a remessa de um projeto de lei denominando “Rua Domingão
Gonçalves” a um via desta cidade.

A justificativa deste projeto já está nos “considerando” que
antecedem a um botucatuense de renome.

Reitero os protestos de toda estima e consideração.
               Prof. Adolpho Pinheiro Machado
                Prefeito Municipal.

Denominação de via publica

O Prefeito Municipal de Botucatu, em consequencia de diversas
sugestões que lhe foram feitas no sentido de que fosse dada a uma rua
desta cidade a denominação que homenageasse o cidadão Domingos
Gonçalves de Lima e,

Considerando que é justo que se perpetue o nome desse velho
morador desta cidade e o tronco de uma numerosa familia, cujos
descendentes em grande maioria aqui residem;

Considerando que ha pouco lhe foi requerido que desse nome a
uma rua na Vila doa Lavradores, nesta cidade;

Considerando que atendendo a esses pedidos, essa solução vem
beneficiar o publico;

Resolve apresentar á aprovação superior o seguinte:
PROJETO DE LEI

O Prefeito Municipal de Botucatu termos do inciso II, do art. 3º, do
Ato das Disposições Constitucionais Transitorias da Constituição Estadual,
promulga a seguinte lei:
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Art. 1º - Fica a atual rua “B”, paralela á Rua Gaspar Ricardo, na
Vila dos Lavradores, denominada Rua “Domingão Gonçalves”.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
                                                        Prof. Adolpho Pinheiro Machado
                                                            Prefeito Municipal.

Depois de atendidas as informações que foram solicitadas, foi o
projeto e promulgada a lei seguinte:

LEI N. 15
                                                     de 2 de dezembro de 1947

O Prefeito Municipal de Botucatu, nos termos do inciso II, do art.
3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias, da Constituição
Estadual, promulgada a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada Rua Domingão Gonçalves, a via publica
situada no bairro Vila dos Lavradores, e que, tendo inicio na rua Cruz
Pereira, termina na rua Lourenço Castanho, designada na planta da cidade
sob a letra “B”.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 2 de dezembro de 1947.
                                                        Adolpho Pinheiro Machado
                                                            Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 2
de dezembro de 1947.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Domingos Soares de Barros, rua
Ver: Protestantes, rua dos

Dom Lúcio, avenida
Ver: Larga de San•Anna, rua

Dom Pedro II, rua¹
1884 - Câmara. Rua Dom Pedro II.
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1890 - Câmara. Rua General Glycerio.
1894 - Câmara. Rua Quintino Bocayuva, nome atual (2007).

RUA DOM PEDRO II

O vereador João Morato da Conceição, em 1884, ao escolher as
denominações das ruas, deu o nome de Rua Dom Pedro II. Era uma
travessa apenas delineada, completamente sem casas. Esta denominação
permaneceu apenas seis anos.

Na ata de 7 de junho de 1890 há o seguinte trecho: “Pelo Intendente
Caetano Caldeira foi indicado para que a rua Dom Pedro II passe a
denominar-se Rua General Glycerio. Posto em discussão foi approvado.”
Há no arquivo municipal o original ou autógrafo desta indicação.

Esse nome de General Glycerio parece que não se consolidou, tanto
que em 11 de janeiro de 1894 foi proposto pelo mesmo vereador, Caetano
Caldeira, e mais os vereadores Alberto Pereira, José Pires de Camargo
Rocha e Francisco Braz da Cunha: “No sentido de dar-se nome a diverças
Ruas que ainda não os tem, etc.” Entre as “diverças” ruas, nessa proposta,
diz “... que a travessa do Ouvidor passe a denominar-se “Quintino
Bocaiuva”, que a seguinte se denomine Visconde do Rio Branco...”.

Em vista de ter sido aprovada a proposta, era para ser trocado o
nome da Rua do Ouvidor para Quintino Bocayuva. A Rua Dom Pedro II
já havia sido oficialmente denominada Rua General Glycerio. Ao que se
conclui, não havendo placa indicativa em rua alguma, aconteceu que em
vez de ser mudado o nome de Ouvidor para Quintino Bocayuva, a troca
foi feita na Rua General Glycerio, antiga D. Pedro II. Caíram o Imperador
e o General, ficou o Jornalista. E a via continua a ser Quintino Bocayuva.

Em 1900 era médico sanitário da cidade o dr. Antonio José da Costa
Leite. Este, encontrando a cidade em precarissimo estado sanitário, dirigiu
à Câmara um ofício enérgico, pedindo imediatas providências. No dia
seguinte, atendendo o ofício, foi convocada uma sessão extraordinária da
Câmara, que teve lugar no dia 11 de janeiro de 1900. Discutido o assunto,
foi deliberado o seguinte:
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“Primeiro:-Divisão da cidade em cinco seções, nomeando para cada
uma dellas uma commissão sanitaria, composta de dois membros com
poderes para zelar da saude publica, fazendo visitas domiciliares, mandando
fazer limpezas precizas nos quintaes e terrenos, fiscalizando os negocios,
prohibindo a venda de generos deteriorados, e fructas mal sazondas,
fazendo desinfecções, etc etc.” Entre as cincos seções criada, havia a 4ª,
compreendendo as Ruas entre as de 25 de Março e Quintino Bocayuva,
para a qual foi nomeada a comissão composta dos cidadãos Antonio Ignacio
de Oliveira e José Elias de Carvalho Barros. A 5a. secção começava na
Rua Quintino Bocyauva e ia até o Lavapés, entregue a Miguel da Silva
Castro e José Paes de Almeida.

Na ata de 3 de janeiro de 1905 está registrado o relatório apresentado
à Câmara pelo Prefeito, referente ao movimento de 1904. Entre os serviços
executados está o de “suterro em diversas ruas” e entre essas a Rua
Quintino Bocayuva. Acontecia que a rua ainda não tinha meios-fios nem
sarjetas e as águas pluviais esburacavam as ruas em proporções enormes,
conforme diz o relatório: “Despendioza é a conservação das ruas e praças
da Cidade, devido a sua grande extenção e aos estragos que fazem as
enxurradas nas ruas de forte declive.”

Posteriormente foi dado o nome de Rua D. Pedro II a outra via da
cidade.

Biografia

QUINTINO DE SOUZA BOCYAUVA - Foi um polemista e
orador brilhante. Homem de letras, foi cognominado o “Príncipe dos
Jornalistas Brasileiros”; nasceu no Rio de Janeiro em 4 de dezembro de
1836. Fundou “O Paiz”. Foi o redator do célebre manifesto “A República”,
em 3 de dezembro de 1870, tendo sido um dos fundadores da República
no Brasil. Foi Ministro das Relações Exteriores, no governo Provisório do
Marechal Deodoro, Presidente do Estado do Rio de Janeiro, senador da
República e apreciado escritor teatral. (Enciclopédia).

Dom Pedro II, rua (D. Pedro II)²                               Bairro Alto.
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Ver: Ceará, rua
Dona Carolina Mori, praça                                Bairro da Boa Vista.

Ver: Igreja Santa Cruz, praça da

PRAÇA DONA CAROLINA MORI

Na ata da sessão realizada pela Câmara, a 14 de dezembro de
1936, está registrado o seguinte: “Projecto de lei n. 61 - A Camara Municipal
de Botucatu Decreta: Art. 1º - A actual praça da Igreja Santa Cruz, sita no
Bairro da Boa Vista, passa a denominar-se Praça D. Carolina Mori. Art.
2º - Revogam-se as disposições em contrario. Sala das Sessões, 12 de
dezembro de 1936 (a) Deodoro Pinheiro.”

A denominação de Praça da Igreja da Santa Cruz, acima aludida,
não era oficial. O povo assim a denominara por estar fronteira àquele
templo.

Nessa Praça existe uma relíquia digna de registro. O cruzeiro que
ali se acha, encostado a uma cerca, é o mesmo que por longos anos esteve
colocado em frente à primitiva Igreja de Santa Cruz, no Pateo de Santa
Cruz.” atualmente Praça João Pessoa. Esse cruzeiro é uma relíquia histórica,
pois a sua primeira colocação lembra os primórdios de nossa cidade,
quando ainda não era mais que uma pequeníssimo aglomerado de raríssimas
habitações, num sertão longínquo, de dificílimo acesso, onde os destemidos
sertanejos lutavam tenazmente contra todos os empecilhos, construindo a
nascente povoação. É esse cruzeiro, além de um símbolo, um verdadeiro
marco que “viu” nossa cidade nascer, lutar e crescer.

O projeto acima citado seguiu os trâmites do estilo, foi aprovado,
sendo promulgada a seguinte lei:

LEI N. 58
Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de Botucatú,

usando das attribuições que lhe são confiadas por lei, faz saber que
A Camara Municipal de Botucatú decreta e eu promulgo a seguinte

lei:
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Art. 1º - A actual praça da Egreja Santa Cruz, sita no Bairro da
Boa Vista, passa a denominar-se Praça D. Carolina Mori.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Botucatú, 29 de março de 1937.

                                                        O Prefeito Municipal,
                                                           Antonio de Moura Campos.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em
29 de Março de 1937.
                                                       Secretario Interino da Prefeitura,
                                                           Amilcar Pupo Aiello.

Dona Izabel Arruda, praça
Ver: Misericórdia, largo da

Dr. Antonio de Abreu Sodré, rua                                           Bairro Alto.
Ver: Amazonas, rua

Dr. Ataliba Leonel, praça
Ver: Santa Cruz, largo da

Dr. Cardoso de Almeida, rua
Ver: Nova de Cima, rua

Dr. Carlos de Campos, rua
Ver: Ipanema, rua

Dr. Costa Leite, rua
Ver: Matadouro, rua do¹

Dr. Fernando Costa, rua
Ver: Goiás, rua (Goyaz)

Dr. Gaspar Ricardo, rua
Ver: Estação, rua da²

RUA DR. GASPAR RICARDO

Na sessão realizada pela Câmara, a 20 de junho de 1930, é que foi
escolhido o nome de Rua Gaspar Ricardo. Está na ata: “Indicação:
considerando que a nossa cidade deve ao Dr. Gaspar Ricardo, director da
Estrada de Ferro Sorocabana, grande impulso para a sua vida comercial e
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industrial; Considerando que tem o mesmo Dr. Gaspar Ricardo se
interessado vivamente para a construção da nova estação local onde
funciona a estação desta cidade, Indicamos que seja dado o nome de Rua
Dr. Gaspar Ricardo á actual Rua da Estação. S. Sessões, 20/6/1930. (aa)
Mario Torres, Octacilio Nogueira, Pedro C. Serra Negra, Humberto
Vicentini e Ricardo Zanotto.”

Essa indicação foi aprovada e a via conhecida pelo nome de Rua da
Estação recebeu a designação de Rua Dr. Gaspar Ricardo. Mas esse nome
não se radicou e, em janeiro de 1934, o Prefeito João Baptista Corrêa de
Melo promulgou o seguinte Ato:

ACTO N. 33
                                                     de 4 de janeiro de 1934

O Capitão João Baptista Corrêa de Mello, Prefeito Municipal de
Botucatú, usando das attribuições que lhe são conferidas por lei, resolve:

Art. 1º - Fica denominada “Rua Benjamin Constant” o trecho de rua
entre a rua Floriano Peixoto e a Estação da Estrada de Ferro Sorocabana.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Affixe-se, publique-se e cumpre-se.
Botucatú, 4 de janeiro de 1934.
                                               O Prefeito Municipal
                                                  João Baptista Corrêa de Mello.

Encontra-se na ata de 24 de maio de 1937 o seguinte: “Requerimento
- Em nome da bancada do Partido Republicano Paulista requerido que,
consultada a casa, seja cosignada na acta dos nossos trabalhos um voto
do mais profundo pesar pelo infausto fallecimento do grande paulista
Gaspar Ricardo Junior, um dos maiores pioneiros da grandeza e do
aperfeiçoamento da Estrada de Ferro Sorocabana, e que, como vereador
da bancada do Partido Republicano Paulista á Camara do Municipio da
Capital, vinha prestando serviços brilhantissimos á causa publica. Requer
mais, seja officiado á Mesa da Camara Municipal de São Paulo e á Exma.
Familia do mallogrado patricio communicando esta homenagem assim como
apresentando protestos de immenso pezar da Camara Municipal de
Botucaú pelo luctuoso acontecimento. Botucatú, 4  de maio de 1937. (a)
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Deodoro Pinheiro.” Submetido este requerimento a deliberação foi ele
aprovado, tendo o vereador Trajano Pupo Junior que diz associar-se
aquellas homenagens em nome da bancada do P. C. ao grande engenheiro
Dr. Gaspar Ricardo.”

O Prefeito Dr. Joaquim Amaral Gurgel, em 1939, baixou o Ato n.
225, de 6 de fevereiro, dando denominação a diversas ruas da cidade. Em
uma das justificativas disse que “Considerando que o dr. Gaspar Ricardo,
na qualidade de Diretor da E. F. Sorocabana, muito fez por esta cidade” e,
no artigo 3º desse Ato estabeleceu: Art. 3º - A designação de “Rua
Sorocabana”, na Vila dos Lavradores, passa ser “Rua Dr. Gaspar Ricardo”.

O citado Ato n. 225 já está integralmente transcrito em outro local
deste trabalho.

Dr. Jaguaribe, rua                                                   Vila dos Lavradores.
Ver: Nova, rua³

RUA DR. JAGUARIBE

A rua atualmente denominada Rua Dr. Jaguaribe era conhecida pelo
nome de Rua Nova. A estrada de rodagem que desta cidade vai a S.
Manuel, até 1918 ou 1919, ao sair da Vila dos Lavradores era tortuosa,
atravessando terrenos de diversos proprietários. Quando houve a abertura
de ruas nesses terrenos, com o consequente alinhamento, a estrada
desapareceu em muitos pontos, surgindo a via que o povo denominou Rua
Nova.

Na ata da sessão realisada pela Câmara, em 5 de julho de 1920, há
um trecho assim escrito: “Em seguida pede a palavra o Vereador Cap.
Pedro de Barros e apresenta a seguinte indicação: Considerando que o
Dr. João Nogueira Jaguaribe, fallecido a 3 do corrente, occupou na politica
nacional e estadual, cargos de grande representação pondo a serviço da
Patria a sua intelligencia e o seu esforço; Considerando que occupou uma
cadeira na Camara dos Deputados, pelo 5º Districto e que uma cadeira na
Camara Federal, com raro brilho representou o nosso Estado;
Considerando ter sido o Dr. Jaguaribe um grande amigo de Botucatú, tendo
sobre a cidade e municipio escripto uma serie de artigos enaltecendo os
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nossos homens. Indico que a Camara Municipal, na acta da presente sessão,
mande lavrar um voto de profundo pesar pelo fallecimento daquelle illustre
patricio e officio a sua exma. viuva apresentando condolencias. Sala das
Sessões, 5 de julho de 1920. (a) Pedro de Barros. Essa indicação foi
approvada por unanimidade de votos.”

Um ano depois, conforme está registrado na ata de 20 de julho
de1921, há o seguinte: “1º - Carta da redacção do “Correio de Botucatú”,
pedindo á Camara, como homenagem á memoria do Dr. J. Nogueira
Jaguaribe, fosse dado a uma rua ou praça desta cidade, o nome daquelle
illustre patricio. Teve o despacho: “Á Commissão de Justiça.”  A carta ahi
citada estava subscrita pelo autor deste trabalho e pelo Professor Aluizio
de Azevedo Marques, diretor e secretario do jornal “Correio de Botucatu”.

A Comissão, na sessão de 5 de setembro deu o seguinte parecer: “A
Commissão de Justiça tomando em consideração o pedido supra é de
parecer que seja deferida a presente petição e apresenta o seguinte Projecto
de Lei n... - A Camara Municipal de Botucatú decreta: Art. 1º - Fica dada
a denominação de “Rua Dr. Jaguaribe” á actual Rua Nova, do bairro da
Estação, cujo inicio dá entrada á estrada de São Manuel. Art. 2º - Revogam-
se as disposições em contrario. Sala das Commissões. 5 de 9/921 - Pedro
de Barros - Joaquim Pinhão”.

Esse projeto foi aprovado em terceira discussão em 21 de novembro
e promulgada a lei seguinte:

LEI N. 299
                                             de 21 de novembro de 1921
                      Dá denominação de Rua Dr. Jaguaribe a
                         actual rua Nova do Bairro da Estação.
Art. 1º - Fica dada a denominação de Rua Dr. Jaguaribe a actual

Rua Nova do Bairro da Estação, cujo inicio dá entrada á estrada de São
Manoel.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.

Dr. Jorge Tibiriçá, praça
Ver: Santa Cruz, largo da

Dr. Jorge Tibiriçá, rua
Ver: Saldanha Marinho, rua
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Dr. Júlio Prestes, rua                                                             Bairro Alto.
Ver: Parahyba, rua

Dr. Miguel Alvarenga, rua
Ver: Boa Vista, bairro da

Dr. Raphael Sampaio, rua
Ver: Boa Vista, bairro da

Dr. Ritt, rua¹
Ver: Bella Vista, rua da

Dr. Ritt, rua²                                                                     Bairro da Boa Vista.
Ver: Boa Vista, bairro da

Dr. Rodrigues do Lago, rua
Ver: Protestantes, travessa dos

Ema, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Espírito Santo, rua
Ver: Victória, rua

Espírito Santo do Rio Pardo.
Ver: Freguesias (Espírito Santo do Rio Pardo).

Estação, bairro da
1892 - Bairro da Estação.

1894 - De leste a oeste, ruas. De norte a sul, avenidas.Villa dos
Lavradores.

Ruas Avenidas
Nº 1 Nº 1
Nº 2 Nº 2
Nº 3 Nº 3
Nº 4 Nº 4
etc etc

1907 - Avenida Nº 1, passa a denominar-se Avenida Major Matheus,
            nome atual (2007).

                  Avenida Nº 2, passa a denominar-se Avenida Victor Atti,
  nome atual (2007).
  Rua Nº 1, passa a denominar-se Rua Tenente João Francisco,
  Nome atual (2007).
  Rua Nº 2, passa a denominar-se Capitão Cruz Pereira,
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                nome atual (2007).
1914 - Rua Totó Rocha, popularmente, passa a Rua Rodrigues César,

                nome atual (2007).
                   1ª Travessa passa a Rua Braz de Assis, nome atual (2007).
                   2ª Travessa passa a Rua Floriano Simões, nome atual (2007).

1930 - Rua dos Italianos
Guaianases
Sorocabana

Estação, rua da¹
Estrada para São Manuel.
1890 - Rua da Estação, popularmente.
1894 - Câmara. Avenida Marechal Floriano Peixoto. Mas por muito
            tempo ainda, popularmente  Rua da Estação.
           Nome atual (2007).

Estação, rua da²
Antes, popularmente conhecida como Rua da Estação, pequeno trecho

que vai da Avenida Floriano Peixoto para a Estação ferroviária.
1930 - Câmara. Rua Dr. Gaspar. O nome era também “Rua
           Sorocabana”.
1934 - Ato. Rua Benjamin Constant. Continua o nome popular “Rua
          Sorocabana”.
1939 - Ato. Rua Gaspar Ricardo.

Nota: O nome atual (2007) é Benjamin Constant.
Expedicionário Almiro Bernardes, rua         Vila Maria.

Ver: Rua Nº 1²  Vila Maria.

RUA EXPEDICIONARIO ALMIRO BERNARDES

Ao elaborar a planta dos terrenos que iriam constituir a Vila Maria,
o engenheiro que a fez, adotou, como é praxe, enumerar as ruas projetadas,
recebendo uma delas o número 1 e outra o número 3. Essas vias depois
seriam a Rua Expedicionario Almiro Bernardes e Rua Padre Euclides.

Em 1945 estávamos sob regime discricionário e o Prefeito para
aprovação de seus atos, tinha que obedecer ao Interventor no Estado, por
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intermédio do Departamento das Municipalidades. Assim, em maio desse
ano foi dirigido a esse Departamento o seguinte oficio:

“Botucatú, 22 de maio de 1945
Senhor Diretor Geral
Tenho a honra de submeter á apreciação desse Departamento, para

os fins de direito, o incluso projeto de decreto - lei que dispõe sobre
denominação de ruas da cidade.

Duas são as ruas atualmente sem denominação, e ás quais a
Municipalidade pretende dar os nomes de “Expedicionario Almiro
Bernardes” e “Padre Euclides”.

Visa a Prefeitura, com a providencia em apreço, homenagear dois
ilustres cidadãos, já falecidos, e cujos nomes estão estreitamente ligados á
historia de Botucatu, e mesmo do Brasil.

O primeiro, Almiro Bernardes, é natural de Botucatu. Soldado do
nosso glorioso Exercito Nacional, integrou ele a historica Força
Expedicionaria Brasileira que, ao lado das forças aliadas, em terras da
velha Europa, acaba de levar de vencida os escravisadores soldados do
nazi-fascismo. Nos campos da luta, de maneira edificante, tombou o jovem
botucatuense, em holocausto á honra da Patria. No momento em que toda
a humanidade dá largas á sua satisfação pelo desbaratamento das forças
do mal, Botucatú não poderia esquecer o seu heroico filho. O nome deste
bravo, que já se encontra gravado nos corações de todos os seus
conterraneos, será afixado em uma das ruas da cidade, e lembrará aos
posteros o valor da gente brasileira.

Assim justificada a proposição, aguarda-se seja ela aprovada pelas
autoridades superiores.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelencia os protestos de
minha especial estima e consideração.

                                               O Prefeito Municipal,
                                                 Dr. João Maria de Araujo Junior
Ao Exmo. Sr. Dr. Gabriel Monteiro da Silva
DD. Diretor Geral do Departamento das Municipalidades
S. Paulo.”
Anexo ao oficio acima transcrito estava o seguinte projeto:
                 Projeto de Decreto- lei N....
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                            De....de....................de 194..
O Prefeito Municipal de Botucatú, na conformidade do disposto no

art. 5º do decreto - lei federal n. 1202, de 8 de abril de 1939
DECRETA:
Artigo 1º - Ficam denominadas “Rua Expedicionario Almiro

Bernardes” e “Rua Padre Euclides” as ruas numeros um e tres da Vila
Maria, desta cidade respectivamente.

Artigo 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.

                                              O Prefeito Municipal,
                                                 Dr. João Maria de Araujo Junior.
Atendidas algumas informações solicitadas pelo Departamento das

Municipalidades foi o projeto aprovado e promulgado o decreto - lei
seguinte:

                          DECRETO - LEI N. 69
                                           de 29 de agosto de 1945.
O Prefeito Municipal de Botucatú, usando da atribuição que lhe

confere o artigo 12, n. I, do decreto - lei federal n. 1202, de 8 de abril de
1939, decreta:

Art. 1º - São denominadas rua Espedicionario Almiro Bernardes e
Rua Padre Euclides, as ruas ns. 1 (um) e 3 (trez) da Vila Maria desta
cidade, respectivamente.

Art. 2º - Este decreto - lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 29 de agosto de 1945.
                                              J. M. Araujo Junior
                                                  Prefeito Municipal.
Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 29

de agosto de 1945.
                                                      Hernani Donato
                                                          Secretario da Prefeitura Substituto.

Fernando Buava, rua
1896 - Câmara. Rua Fernando Buava, nome atual (2007).
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RUA FERNANDO BUAVA

O vereador Antonio Ignacio de Oliveira foi quem deu o nome a Rua
Fernando Buava à travessa entre as ruas Riachuelo e Curuzu, no Largo do
Rosário, cortando ao meio o quarteirão situado entre as ruas Visconde do
Rio Branco e Cesário Motta.

Há no arquivo n. 60, de 1896, do seguinte teor:
“Indico que a rua denominada antiga Rua Itapetininga fique com o

nome de Rua Aurea e a travessa que do pateo do Rozario desce á rua
Curuzú, em frente da casa de Fernando Guimarães, fique com o nome de
Fernando Buava. Indico mais que se autorize o Intendente a mandar fazer
os letreiros nas principaes ruas d’esta cidade, com os nomes das mesmas,
e a numeração das casas; isto com tinta para não sobrecarregar o cofre da
Camara com grandes despesas. Secção da Camara 3 de julho de 1896.
Antonio Ignacio de Oliveira.”

A rua Fernando Buava tem apenas um quarteirão. A história da
abertura dessa travessa, em resumo, é a seguinte: o cidadão português
José Fernando Teixeira Guimarães aqui se radicara. Era conhecido pela
alcunha de Fernando Buava; foi quem aqui montou uma das primeiras
serrarias e ocupava o cargo de sacristão da Igreja do Rosário, situada no
mesmo local onde atualmente está a Igreja de S. Benedito. Para cumprir
suas atividades e deveres de sacristão, deveria dar volta pelo quarteirão
em direção á Igreja. Para abreviar caminho e mesmo para poder, de sua
casa enxergar o referido templo, comprou o terreno fronteiro á sua
residencia e mandou abrir a travessa. O Largo do Rosário, na época,
vinha até a rua Riachuelo, atualmente Amando de Barros.

A venda da metade do Largo do Rosário foi autorizada pela Lei n.
328, de 20 de maio de 1924, a qual, em seu artigo 1º estabelecia que
fosse reservada a area suficiente para um reservatorio de agua, já ali
existente, e “bem assim a area em seguimento á Rua Fernando Buava”.

Esse prolongamento, ou melhor, o terreno reservado para esse
prolongamento, permaneceu por muitos anos em completo abandono e
nele as águas pluviais escavavam erosões. Embora houvesse o referido
dispositivo de lei, não foi ele cumprido até que um Prefeito mandou fechar
o terreno e o transformou em um viveiro de plantas, ou seja, uma seção do
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Horto Florestal da Prefeitura. (1950).

Flores, rua das
Ver: Caminho de Baixo.

RUA DAS FLORES

É fora de dúvida que Botucatu teve seu início na atual Curuzu, onde
seus primeiros moradores se instalaram. Essa via teve o primeiro nome de
rua das Flores. Veio depois a Rua de Cima, posteriormente denominada
Rua do Riachuelo, que progrediu muito mais que a primeira, devido ao
fato de, em seu ponto inicial sido construída a Igreja Matriz, no local ora
denominada Praça Cel. Moura, concorrendo também, para essa supremacia,
as construções da Igreja do Rosário e da Igreja da Santa Cruz, nos largos
que tinham os nomes desses templos. O Largo de Santa Cruz é atualmente
(1950) chamado Praça João Pessoa o Largo do Rosário passou para
Praça Carlos Gomes. O Largo do Rosário, até 1924, vinha até a Rua
Riachuelo. Nesse ano foi vendida a parte entre a rua Cesário Alvim e a
Riachuelo, onde estão localizados o Grupo Escolar Moura Campos, o
Horto Florestal ou viveiro de plantas da Prefeitura, um reservatório de
água, também da Prefeitura, e diversas casas particulares.

As primeiras denominações dessas vias foram Rua das Flores e Rua
do Comércio, também conhecidas pelos nomes de Rua de Baixo e Rua de
Cima. Denominações dadas pelo povo, pois oficialmente nada consta a
respeito. Posteriormente foram chamadas Rua do Curuzu e Rua do
Riachuelo, escolha essa motivada pelos nomes dessas batalhas na guerra
com o Paraguai.

Os terrenos da Rua das Flores iam até o ribeirão. A referência mais
antiga sobre esta rua está na ata da sessão realizada pela Câmara a 10 de
abril de 1859, no trecho que diz:

“Foi pelo senhor Vice - Presidente posto em discução uma
representação de diversos habitantes em que pedem a abertura da estrada,
digo a abertura da Rua das Flores e o Ribeirão, que foi difirido unanimente.”
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A pesar de ter sido “unanimente” o pedido, não se realisou a abertura
da rua. Na   ata de 30 de maio do mesmo ano, há esta parte:

“Foi lido requerimento de Francisco Barbosa da Cunha e Mello
e outros, pedindo prorrogação no tempo para abrir-se a rua que
se abre entre o Ribeirão e a Rua das Flores entrou em discução
foi deliberado que se prorrogasse por seis mezes
improrogaveis.”

Essa dilatação de prazo passou muito além dos “seis mezes
improrogaveis”, como adiante se verá.

Os mais antigos moradores dessa rua, cujos nomes encontramos
depois de Francisco Barbosa da Cunha e Mello, já citado, são: Benedicto
Lopes que em 1863, pedia o aforamento de um terreno na rua da Flores;
vem após, em janeiro de 1865, o “requerimento de Delfina Antonia da
Silva pedindo des braças de frente com fundo competente de terreno que
dis existir vago no Patrimonio desta Villa rua das Flores asima da casa de
José Felisberto do Carmo bem assim o competente alinhamento.”

A seguir vem, mesmo em janeiro de 65, idêntico pedido de José
Albino de Oliveira, “pedindo des braças de terreno devoluto na rua das
Flores para o lado de baixo.”

Na ata de 11 de janeiro de 1866 está registrada uma indicação do
vereador José Bernardo Pacheco e dessa indicação existe o original, que
é o documento n. 24, assim expresso: “N. 11 - Proponho que a Camara
mande demolir a cerca que está atravessando a rua das Flores, porque
consta-me que o snr. Joaquim Cardoso de Almeida obteve licença da
Camara antiçeçora de edificar o predio para sua machina de descaroçar
algodão e não para cercar a dita rua das flores.”

Está registrado, na ata de 13 de janeiro de 1866, um parecer de
uma comissão, do qual existe o original, que é o documento n. 41, assim
expresso: “A Commissão especial nomeada pela Illma. Camara para ver o
estado em que se acha a casa que está edeficada na rua das flores desta
villa D. Antonia Maria de Oliveira, tem a dizer que indo ao lugar fazer o
competente exame, encontrarão dois esteios fincados na frente contendo
18 palmos de altura, cujos esteios ali foram fincados já no fim do anno p.p.
Encontro-se tambem porção de madeiras, como sejão esteios, baldrames,
etc. que alli a muito tempo.” e assim continua. Era essa comissão composta
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dos vereadores Joaquim Honorato de Almeida e Silva e Bento Ferraz do
Amaral.

O documento n. 48, datado de fevereiro de 1866, é um requerimento
de João Francisco de Freitas recorrendo de uma multa que lhe impuzera o
fiscal “por falta de ter limpado a frente de hu becco que pertence ao
suplicante na rua das flores”. Foi “absolvido” da multa por que o “Fiscal
primeiramente diviria ter carpido as testadas pertencentes aos cofres
minicipaes.”

Salvador Galdino Bueno, Marianna Antonia do Bom Successo e
outros também aforaram terrenos na rua das Flores.

Não afirmamos que os nomes citados tenham sido dos únicos
moradores da Rua das Flores. São apenas os nomes que conseguimos
descobrir, pois, a partir do início da capela, freguesia, depois distrito e vila,
muitos deveriam ter sido os moradores que ali se fixaram sem deixar indício
de suas passagens.

Não conseguimos descobrir a data em que a Rua das Flores passou
a ser denominada Rua Curuzu. Devia ter sido em 1866, ano em que se
registra a famosa batalha desse nome na guerra do Paraguai.

De fins de 1866 a 1875 não existem, no arquivo municipal, os livros
de atas da Câmara Municipal, e os papéis avulsos desses anos são muito
escassos, não sendo possível afirmar-se se a denominação de Curuzu foi
oficial ou de iniciativa popular.

O documento n. 3, de 1868 onde encontramos a mais antiga
referência á rua do Curuzu. Vamos transcrevê-lo:

Illmos. Snrs. Presidente e Vereadores da Camara
Diz José Cardoso que necessita que VV. SS. lhe concedão oito
braças de terreno que se acha devoluto que o dito terreno é na
Rua do Curuzú, pello lado divide com Anna Joaquina de Oliveira e
pr outro lado com Manoel Moreira Garcez, e como não pode fazer
sem licença de VVSS. vem respeitosamente pedir que por seu
respeitoso despacho lhe conçeda.
Ficando o Suppe obrigado a pagar a Sra. Santa Anna e todos os
direitos municipal com forme marca as pusturas.
Assim espera a referida Justiça de VVSS.

                                              E. Mes



167

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

A rogo de Jozé Antonio Cardoso
                           Fernando Jozé Teixrª Guimes”

Foi esse requerimento deferido, pagou cem réis de emolumento e
mais vinte réis do recibo de oito mil réis, pagos pelo aforamento do terreno.

Em 1881, a 16 de agosto, o vereador José Francisco Barbosa, em
sessão propôs que “esta Camara obrigue a todos proprietarios das trez
principaes ruas desta cidade a feicharem seos terrenos de taipas d’entro
do prazo de seis mezes, o que sendo posto em discução foi approvado
unanimemente, sendo estes feixos nas frentes de todos os terrenos desde
o pateo da Matriz até o Rosario.”

NOTA: Todas as vezes que haja citação de “ATA”, são elas
relativas ás atas das sessões da Câmara Municipal e as referências
a “DOCUMENTO” são relativas aos papéis avulsos existentes no
arquivo municipal.

Essas “trez ruas principaes” eram a rua do Curuzu, a Rua do Riachuelo
e a Rua de Cima. Apesar de aprovada essa medida, anos depois ainda
não havia ela sido executada.

Além dessas principais, existiam diversas travessas e becos, sem
denominações, conhecidas pelos nomes das pessoas mais em evidência
que ali residiam. Vejamos este exemplo:

“Foy lido um requerimento de Domeciano Moureira Graceis
pedindo a concessão de uma dacta de Terreno para edificar sua
Casa pegado ao fundo do quintal de Joaquim de tal, da rua de
Sima e quase de fronte a Casa de Antonio Francisco: o que posto
em discução foy delliberado que informasse o Fiscal a respeito.
Foy lido outro requerimento de mim Secretario Manoel Joaquim
Bueno pedindo uma dacta de Terreno nesta Villa para edificar sua
casa cujo Terreno é no beco em frente a Casa de Manoel Esidoro
do Prado: o que posto em discução: foy deliberado que o Fiscal
informasse a respeito.”

Embora a Câmara tivesse aprovado uma indicação para que todos
os proprietários “feichassem seus terrenos”, dois anos após ainda não havia
sido cumprida essa determinação. Uns alegavam impossibilidade financeira,
outros pediam grandes prazos, outros afirmavam não haver encontrado
“mestre de ofício” para execução das obras.
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Prova do que acabamos de afirmar está no trecho da ata de 3 de
abril de 1883, seguinte: “Foi apresentado o pareçer da Commissão de
Pareçeres encarregado de determinar as ruas que devem ser muradas, a
qual destinou a rua Cesario Alvim, desde o pateo da Egreja Matriz, até o
pateo de Nossa Senhora do Rosario, em a esquina que desse para casa
de Fernando Machado; rua do Riachuelo, a comessar em casa de Padre
Blota, até a esquina que desse para casa de Manoel Ferraz da Cunha; Rua
do Curuzú, desde o beco que desse da casa de Antonio Joaquim Cardoso
de Almeida, até a caza de Manoel Ferraz da Cunha, cujos muros deverão
ser feitos de taipas piladas, tijólos ou adobos, rebocados e caiados, e os
proprietarios que tiverem suas casas fora do alinhamento, deverão feichar
do mesmo modo as frentes,assentando um portão dessentemente oliado
para entrada, ficando designado o prazo de seis mezes para que todos os
proprietarios estejão com seos terrenos murados, nos lugares assim
designados, devendo o fiscal afixar doze Editaes avizando a todos os
proprietarios do occorrido, e de conformidade com o Artigo dose do
Codigo de Posturas.”

Essa deliberação foi aprovada, mas como as anteriores, foi muito
pouco obedecida, ou melhor, não foi cumprida.

Está registrado na ata da sessão da Câmara, realizada a 18 de
setembro de 1884, o seguinte: “Pelo mesmo sr. Conceição foi indicado
que a Camara authorizasse ao Procurador a mandar abrir os titulos dos
nomes das Ruas Cesario Alvim, Riachuelo e Curuzú e a numeração das
cazas das ultimas duas ruas. Approvada, aucthorizadando-se o Procurador.”

Onde diz “sr. Conceição”, refere-se ao vereador João Morato da
Conceição. A Rua Cesário Alvim era tão despovoada que nem mereceu
numeração nos prédios.

O Fiscal, em  seu relatório, dando contas das obras e melhoramentos
mais urgentes, dizia à Câmara, conforme está na ata de 31 de agosto de
1886, “... e bem assim, a necessidade de alinhar-se os quarteirões da Rua
Curuzú a principiar do Engenho de Serra de Fernando José Teixeira
Guimarães até o Lavapés.” Esta providência foi em parte executada.

Amador Bueno da Ribeira, vereador  nos  anos  de  1887,  1888  e
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1889, propôs à Câmara, em 27 de junho de 1887, conforme está
registrado, o seguinte: “Indicou o mesmo vereador sr. Bueno da Ribeira
que a Camara mande nivelar e abahular o quarteirão da Rua do Curuzú,
que fica entre as travessas da Boa Vista e Moraes Barros, visto que a
Cidadão Antonio Joaquim Cardoso de Almeida, propõe-se a pagar a metade
das despesas.” Continua a ata: “... posta em discussão, foi approvado e
encarregado o mesmo Cardoso de Almeida de mandar fazer os referidos
serviços recebendo do procurador metade da importância dispendida.”

O dr. Christiano Alberto Vianna Ritt, também vereador de 1887 a
1889, na sessão da Câmara, em 8 de agosto de 1887, entre outras
indicações, apresentou a seguinte:

“Indicou o mesmo senhor vereador que se convide na forma supra
deferido os moradores das Ruas Cesario Alvim, Riachuelo e Curuzú, para
em todos os sabbados e vesperas de dias santificados, ou festividades
publicas, procederem ao varrimento, até o meio da rua, das frentes dos
respectivos predios, e que se contrate a remoção em mediata do lixo para
lugar que a Camara escolher.” Esta proposta foi aprovada, sendo mandado
que o Fiscal afixasse editaes levando a resolução ao conhecimento público.

Está registrado na ata da sessão, realizada pela Câmara a 1 de março
de 1890, um parecer da Comissão de Obras Públicas, nos seguintes termos:
“Na qualidade de membro da Commissão de Obras Publicas, proponho
que seja o quadro da Cidade, pelas ruas abaixo designadas, visto serem
as que até hoje se achão habitadas. Rua do Curuzú, a começar na rua de
São João, á Visconde do Rio Branco; Rua do Riachuelo, a começar do
Calvario á casa do Saldanha; Rua do Cesario Alvim a começar do Calvario
ao Visconde do Rio Branco; Rua Aurea, a começar na rua Santo Antonio
a rua Visconde do Rio Branco”.

Por esse “quadro da cidade” está marcado o ponto inicial da Rua
Curuzu, que era no cruzamento com a rua de São João, atualmente rua
Velho Cardoso, e terminava na rua Visconde do Rio Branco. O trecho da
Curuzu, entre as atuais ruas Velho Cardoso e Djalma Dutra, não existia
naquela época, pois a enorme depressão, abeirando o ribeirão, alcançava
a rua, ou melhor, chegava até o início da rua Velho Cardoso. Posteriormente
foi aterrado esse trecho e ligada a rua Curuzu à rua do Calvário, atual
Djalma Dutra.
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Ainda por esse “quadro da cidade” temos idéia de qual era o
perímetro apreciável de nossa Botucatu, naquele longínquo 1890. Já se
delineavam e eram traçadas ou abertas outras ruas, mas as principais, que
tinham foros de cidade, eram as três citadas.

Em março de 1891 houve uma concorrência para o serviço de
sarjetas, calçadas, guias e bueiros. Foi aceita a proposta do construtor
Joaquim Fernandes Barreiros. A localização do serviço a ser executado
era a seguinte: “Principiando na rua do Riachuelo, esquina do largo da
Matriz, onde acha-se em construção o sobrado do Tenente Joaquim
Gonçalves da Fonseca subindo por ella até a esquina da Rua de São João,
descendo por esta até a rua Curuzú, subindo por esta até a rua da Cadêa
e subindo por esta até a rua Cesario Alvim, descendo por esta até encontrar
a Rua do Riachuelo onde está situada a acima mencionada sobrado do
Tenente Joaquim Gonçalves da Fonseca, etc....” A seguir são especificadas
as condições, tamanhos das guias, bueiros e detalhes. A rua Curuzu teria,
assim, os seus primeiros meios-fios e sarjetas em 1891, mas essa iniciativa
levou tempo para tornar-se realidade.

Para execução desses melhoramentos era necessário proceder-se
ao alinhamento da rua, medidas essas que ocasionaram grandes
aborrecimentos e sérias posições dos proprietários de imóveis ali situados,
verificando que suas propriedades ficariam situadas em cima de barrancos,
pois o desnível era muito pronunciado e, com as escavações para o
nivelamento, terrenos havia que ficaram com barrancos de dois, três ou
mais metros de altura. Protestos, reclamações, indenizações, embargos,
dificuldades enormes arrostaram os dirigentes da Câmara e Intendência,
daquela época. Ainda atualmente (1950), é fácil observar-se algumas
quintais, na rua Curuzu, com barrancos altos, dando idéias nítidas das
enormes escavações feitas, para que essa via tivesse o nivelamento atual.

Em 12 de março de 1892, o fiscal João Manoel da Silva apresentou
um Relatório dos trabalhos que, por necessidade reconhecida, é preciso
executar. Entre outros serviços, enumerar: “Acha-se em obras a abertura
do ribeirão, que parte do lado de baixo da rua do Curuzú, nos fundos do
quintal do Snr. Cardoso”.

Conforme está explicado linhas atrás, a rua Curuzu, até 1892, tinha
início na esquina da Rua São João, hoje Velho Cardoso. Foi nesse ano
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que teve começo o aterro, ligando a rua Curuzu à rua Djalma Dutra. Parece-
nos que o fiscal se referia a esse aterro, quando citou a abertura do ribeirão,
nos fundos do quintal do sr. Cardoso.

Relativo a esse aterro, há no arquivo municipal o documento n. 70,
de 1892, que diz:

“Illustres Cidadãos - Dr. Prezidente e Membros da Itendencia
Municipal d’esta Cidade. Levo ao conhecimento de VVSS. Que
fazendo despeijo do lixo que conduzo das ruas desta cidade na
continuação do aterro da rua “Curusu” por determinação do fiscal
d’Obras dessa Corporação, fui multado pelo outro fiscal, ficando
em embarasso sem saber onde fazer despeijos de taes reziduos.
Nestes cazos venho a VV. SS. A ser-me relevada a multa em que
fui intimado, em virtude de fazer esse serviço por ordem de emprego
dessa corporação e dignarem-se ordenar o lugar em que devo
fazer despeijo do lixo.

                                            Saude e fraternidade
                                   Botucatu. 24 de Maio de 1892.

O Intendente Raphael Sampaio despachou esse requerimento ao
fiscal, que informou: “Em virtude do despacho supra temos a declarar que
a escolha do lugar mais apropriado para o despacho do lixo da cidade,
deve ser para os lados da estrada que segue para o Rio Novo distante da
ultima casa desta cidade 3 quarteirões mais ou menos, onde forma-se 3
encruzilhada na subida do morro do tanquinho. E o lugar mais conveniente
que encontramos não obstante ser um pouco distante. Botucatu de Junho
de 1892. Francisco Conceição dos Santos - João Manoel da Silva.” Ainda
deu o fiscal mais a seguinte informação: “Em virtude do despacho retro
cumpre-me declarar que de facto mandei o carroceiro Pedro Franco fize-
se o despejo no aterro da rua do Curuzú por intender que sendo um lugar
dezabitado, em nada prejudicaria o publico, e de mais foi isto feito de
acordo com a comição de obras, que entendeo que seria util fazer-se o
despejo ali visto estar em aterro a mesma rua. Botucatú 8 de Junho de
1892. João Manoel da Silva.”

Esse aterro foi feito paulatinamente, tendo levado diversos anos
para ser feita a ligação da rua Curuzu à rua Djalma Dutra, antiga Calvário
ou Costas. No relatório do Prefeito, apresentado na sessão da Câmara
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em 3 de Janeiro de 1905, há este trecho: “Nivelamento do Largo da
Liberdade havendo grande movimento de terra que foi aproveitado para o
grande aterro no seguimento da rua Curuzú até a rua dos Costas, em cujo
aterro foi preciso fazer um grande boeiro, para escoamento das aguas”.
Outro trecho: “Na abertura da rua Curuzu tambem foi preciso cortar um
canto do quintal de D. Sophia Machado e de combinação com ella fazer
serca para feixar o mesmo quintal.” (Vide ata de 21/5/1905 - Rua dos
Costas unida à Rua Curuzu).

Na sessão realizada pela Câmara, a 11 de junho de 1892, o
Intendente Guilherme Von Giessel propôs que se chamassem concorrentes
para a limpeza da cidade, e propunha a área nestes termos:

“... limpeza das ruas da cidade, dentro do quadro seguinte:
principiando na rua do Curuzú esquina que desce para chacara de
João Francisco de Freitas descendo pela rua do Curuzú até a esquina
da Rua São João. Sobe por esta até a Rua do Riachuelo, desce por
esta até a travessa do Carvario e sobe por esta até a rua Aurea,
sobe por esta até frontear o becco que vae á chacara do referido
João Francisco de Freitas descendo pelo mesmo becco até frontear
a rua do Curuzú.”
Comparando este “quadro da cidade” com o outro descrito linhas

atrás, ver-se-á que a cidade estava crescendo, tanto que o número de ruas
merecedoras de limpeza aumentara. O “becco que desce para a chácara”
é a Rua Visconde do Rio Branco.

A denominação de Rua Curuzu permaneceu até 1944, quando foi
promulgado um decreto - lei do seguinte teor:

DECRETO - LEI N. 64
                                             de 30 de novembro de 1944

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando da atribuição que lhe
confere o art. 12, n. 1, do decreto - lei federal n. 1202, de 8 de abril de
1939, decreta:

Art. 1º - Ficam denominadas Praça Olavo Bilac e Rua Clovis
Bevilacqua, os logradouros publicos desta cidade atualmente conhecidos

pelas designações de Praça Del Prete e Rua Curuzu, respectivamente.
Art. 2º - Este decreto -lei entrará em vigor na data de sua publicação,
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revogados as disposições em contrario.
                      Botucatu, 30 de novembro de 1944.
                                                       Dr. João Maria de Araujo Junior
                                                            Prefeito Municipal.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em
30 de novembro de 1944.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Essa mudança de nomes causou grande desagrado aos moradores
daquela via. Uma comissão foi à presença do Prefeito, pedindo a volta do
antigo nome, nada conseguindo. Continuaram, entretanto, no seu objetivo
e foram se valer dos bons ofícios do Centro Cultural de Botucatu. Esta
entidade dirigiu ao Prefeito a seguinte representação:

“Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal
O Centro Cultural e as entidades locais solidarias com esta sua

iniciativa, representados por seus diretores abaixo assinados, pedem
permissão para expor a Vossa Excelencia o seguinte: em vista do Decreto
- lei nº 64, de 30 de novembro de 1944, e publicado na “Folha de Botucatu”
de 6 de dezembro do referido ano.

O nome de Clovis Bevilacqua, dado á rua Curuzu, vem chocar
profundamente os foros tradicionalistas de nossa cidade. Temos achado
sempre magnificas as medidas tomadas por essa Prefeitura, mais de uma
vez, com fim de perpetuar o nome de brasileiros ilustres em ruas e praças
de Botucatu. São um atestado eloquente do patriotismo e do carinho de
nosso Prefeito para com nossas causas. Todavia, achamos injusto que u’a
homenagem a um grande vulto nacional, como no caso de Clovis
Bevilacqua, venha contrariar aquilo que foi consagrado pelo povo e que,
portanto, faz parte de seu tesouro espiritual. E, se afirmarmos isto, é porque,
Senhor Prefeito, a rua Curuzu desempenha, na vida da cidade, uma
importancia sem precedentes. Foi ali que a “Princeza da Sorocabana”
nasceu; foi nessa via publica que se desenrolaram os grandes dramas do
tempo da conquista, dramas esses que espiritos estudiosos estão revivendo
para afirmativa mais pujante de nosso valor e da nossa civilização; foi na
rua Curuzu que se estabeleceu o inicio da vida social e comercial; foi ali,
finalmente, que a cidade criou forças para se expandir e encetar a conquista
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pacifica das lindes adjacentes.
É necessario, antes de mais nada, para a sobrevivencia dos povos,

que seja cultuada a tradição. Sem ela perece o proprio organismo nacional;
sem ela não ha essa força de coesão espiritual que faz, dos habitantes da
mesma terra, um bloco indestrutivel de pujança; sem ela entibia a vontade
dos pósteros que não que não encontram mais, na lição dos pioneiros, o
exemplo civico para continuidade dos movimentos de significação social.
Se o Brasil é um paiz falto de tradições, deve-molo á nossa propria incuria.
Enquanto os outros povos cultuam, com religioso carinho, as suas tradições
mais simples, nós, os brasileiros, levados talvez por um desconhecimento
do assunto, deixamos que se apague, aos poucos, essa luz vivificadora e
animador. Não fosse tão potente a força da tradição e os proprios governos,
da Republica e do Estado, não se empenhariam na ressurreição das festas
religiosas, digo, festas antigas, dos episodios romanticos, que constituiram
o apanagio de uma epoca e que, hoje, vivem na memoria dos mais velhos.

Heloisa Alberto Torres, a grande arqueologista e atual diretora do
Museu Nacional do Rio de Janeiro, pontificou sobre a importancia da
restauração dos monumentos historicos, principalmente do Norte e do
Nordeste, e da conservação dos nomes tradicionais aos lugares que a
conciencia popular consagrou; identica atitude teve o não menos grande
estudioso Raimundo Lopes; E, na revista “Nação Armada”, no nº 27, de
fevereiro de 1942, á pag. 155 encontramos, para apoio de nossa tese, o
seguinte: “Somos infensos á mudança de nomes de fortes, cuja existencia
faz parte da Historia. O nome com que uma praça de guerra atravessa os
tempos torna-se, de certo modo, um patrimonio inalienavel. É um direito
adquirido.”

É facil concluir, Senhor Prefeito, que a tradição é a mater genetrix da
força de um povo. Clovis Bevilacqua, como já frizamos, merece todas as
homenagens. Bem andou a “Ordem dos Advogados” local ao solicitar de
Vossa Senhoria fosse dado a uma rua ou logradouro publico de Botucatu,
em epoca oportuna, o nome do grande defensor da Justiça, do Direito e
da Liberdade. Mas, temos certeza, Senhor Prefeito, que Clovis Bevilacqua,
como jurista - e essa ciencia implica o culto extremado á tradição - caso
fosse vivo; não hesitaria em colocar-se ao lado daqueles que procuram
preservar o patrimonio historico de uma cidade. O Clovis Bevilacqua, pode
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ser homenageado em outra rua Botucatuense, que não a Curuzu.
Apontariamos para Vossa Senhoria uma das ruas da “Vila Maria” onde,
ainda há pouco tempo, Vossa Senhoria deu, a uma delas, o nome do grande
Pandiá Calógeras.

Baseado nesse ponto de vista, os signatarios desta, como interpretes
do sentir do povo local, solicitou de Vossa Senhoria a conservação do
nome da rua Curuzu, dando-se a uma outra via publica da cidade o nome
de Clovis Bevilacqua. Vossa Senhoria que tem sempre atenção aos desejos
do povo, estamos convencidos não deixará de levar em consideração este
pedido, pois que, com seu deferimento,estará defendendo o patrimonio
historico da cidade e prestando, dessa forma, um grande serviço a Botucatu.

Temos a honra de apresentar a Vossa Senhoria os protestos de nossa
mais alta estima e consideração.

Beraldo Rangel Torres Bandeira
          Presidente do Centro Cultural

                                           Trajano Pupo Junior
     Presidente do Rotary Club

                                            José Pedretti Neto
                      Diretor do Departamento de Historia

                                                    do Cultural Cultural
                                            Dr. Lucio Ribeiro da Motta
                                                     Presidente do Diretorio Municipal da

      Liga da Defesa Nacional
+ + +

Apesar da argumentação expendida pelo Centro Cultural, Rotary
Club e Liga de Defesa Nacional. O Prefeito não se demoveu e a via
continuou com a denominação de Clóvis Bevilacqua. Os curuzuenses,
entretanto, não se deram por vencidos. Ficaram na expectativa de uma
outra oportunidade e ela chegou com a sucessão do Dr. João Maria de
Araujo Junior pelo Dr. Mário Rodrigues Torres. Foi julgado não ser ainda
azado o momento, pois, pertencente à mesma facção política de seu
antecessor, não era aconselhável solicitar ao Dr. Torres a volta do nome
histórico. A seguir, o Dr. Torre é sucedido pelo Professor Adolpho Pinheiro
Machado. O Centro Cultural, que aceitara como sua a causa dos
curuzuenses, entra em campo com nova ação, em 1947, e apresenta à
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consideração do Prefeito nova representação, do seguinte teor:
“Botucatu, 26 de maio de 1947.
O Centro Cultural de Botucatu, pelo seu Departamento de Historia,

quando tomou conhecimento da lavratura do decreto municipal que dava
á rua Curuzu a denominação de Clovis Bevilacqua, zeloso de suas
prerrogativas culturais, veio,  atravez de um memorial, em conjunto com o
Rotary Clube, condenar o dispositivo transformado em lei. O seu apelo,
no entanto, embora ouvido, não foi aprovado. Hoje, quando Botucatu
trava uma batalha homerica para a perpetuidade de seu passado e pela
consagração de suas forças espirituais e tradicionais; quando o senhor
Hernani Donato inicia um movimento chamado de recuperação historica e
a ele aderem, filiam-se, propagam, os mais pujantes cerebros botucatuenses;
hoje finalmente, quando se compreende que na preservação historica está
a defesa de um povo, o Departamento de História do Centro Cultural,
interpretando pensamento dos homens cultos e do povo de Botucatu,
solicita de V. Excia. a revogação do decreto que deu à rua mais antiga da
cidade o nome do grande jurista Clovis Bevilacqua.

Para isso, afim de confirmar e ilustrar o seu pedido, o Departamento
de História do Centro Cultural aduz as seguintes razões:

RAZÃO HISTÓRICA - A atual rua Clovis Bevilacqua, antes de se
chamar “Rua do Curuzu”, foi a celebre “Rua das Flores”. Nesta rua nasceu
a cidade. Num dos seus extremos, à beira do Riacho Lavapés, onde hoje
se situa o extinto Bosque do Sossego, demoravam-se as tropas que vinham
de Tatuí, Sorocaba e Itapetininga. Cenário de muitas lutas, de tropelias de
indigenas, de desforços pessoais, - muitos destes passaram a história da
cidade -, ela era o canal por onde transitavam todas as forças vivas do
incipiente conglomerado humano que se chamava Botucatu.

Quando se verifica a eclosão da epopéia paraguaia, Botucatu, era
um pequeno burgo de poucas centenas de habitantes. Poucas ruas, pouca
população, vida naturalmente circuncrita nas suas manifestações mais
ordinarias. Apesar disso, de sua pequenez urbana, Botucatu enviou para
frente de batalha mais de uma dezena de seus filhos. E esses nossos
antepassados tombaram na mais sangrenta batalha sul-americana. Num
preito de honra, como a vila não possuisse, na epoca, tantas ruas quantas
eram os mortos para dar a cada um deles o nome de cada um dos heroes,
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resolveu-se, então simbolizar a homenagem numa unica rua. A rua das
Flores passava a se chamar Rua do Curuzu. A mudança de nome se verifica
em virtude de um fenomeno de natureza HISTORICA, ligado diretamente
à vida da cidade. Ha um motivo superior que sugere, determina e preside
essa mutação. Não procede, portanto, o despacho do Senhor Prefeito
Municipal da epoca em que foi apresentado o memorial que dizia não
atender à solicitação do Centro porque a rua Curuzu, antes de ter esse
nome, se chamava rua das Flores.

RAZÃO TRADICIONAL - A tradição é uma força que não deve
ser substimada. Ela rege, embora imperceptivelmente, os destinos dos
povos; ela é que norteia a vida dos homens e dos ajuntamentos humanos.
Quando mais antigo é o povo, mais velha a nação, mais tradições ele traz
na sua historia e, repetindo-se sistematicamente, com elas educa as gerações
novas. Veja-se no livro “Seixos Rolados”, de Roquete Pinto, a afirmativa
de um professor japonez de que a prosperidade do Paiz do Sol Nascente
se deve ao culto dos antepassados. Na Europa a tradição acompanha os
individuos atravez de toda a sua existencia. As cerimonias mais belas se
procedem em rithmos tradicionais! As vilas conservam os seus nomes que
procedem dos tempos medievais e as ruas têm nomes de origem não menos
longinqua.

Vejamos no Brasil. Enquanto Campinas volta dar a uma de suas
ruas o nome antiquissimo de rua Alecrim; enquanto que nas cidades velhas
se conservam e se cultuam, com uma devoção quase fanatica, nome tais
como rua do Ouvidor, Beco dos Funileiros, Travessa do Rosario, Largo
da Boa Morte, que fazemos nós em Botucatu que nos envaidecemos de
ser uma cidade supinamente culta e conservadora? Tiramos da rua Curuzu
o seu nome muitas vezes tradicional e damos-lhe o de Clovis Bevilacqua;
despimos o Largo Santa Cruz, que o povo batisou de Bosque, e adornamo-
lo com o nome de João Pessoa, e assim por diante. Disso tudo se conclue
que obedecemos às injunções do momento: NOME DE EVIDENCIA,
NOME NAS RUAS E NAS PRAÇAS.

RAZÃO DA MUDANÇA - A mudança do nome de rua Curuzu
para o de Clovis Bevilcqua, se realizou em virtude de uma solicitação
da Ordem dos Advogados, Secção de Botucatu. O pedido, no entanto,
de que se perpetuasse o nome do grande jurista brasileiro em uma
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rua ou praça publica, foi feito no sentido de que a Prefeitura
Municipal realizasse essa mudança quando achasse oportuno e na
rua ou praça que fossem, tambem, achadas oportunas. Não houve
portanto, uma predeterminação nessa homenagem. Porque, então,
ferir de vivo a tradição, roubando à rua que viu a cidade nascer e se
expandir, a sua denominação popular e tradicional? E, nota-se
Senhor Prefeito, ainda hoje o povo diz rua do Curuzu e não rua Clovis
Bevilacqua.

OUTRAS RAZÕES - O nome de Clovis Bevilacqua é ilustre
por todos os titulos e Botucatu faltaria ao seu passado e
menosprezaria os seus foros de cultura se não perpetuasse, numa
rua, para admiração dos posteros, a recordação de uma das maiores
mentalidades juristicas do Brasil.

Assim pensando o Departamento de Historia do Centro Cultural
sugere a V. Excia. o seguinte:

a) - seja dado á atual rua Clovis Bevilacqua o seu antigo nome de
rua do Curuzu;

b) - seja dado o nome de Clovis Bevilacqua a uma outra rua da
cidade, como por exemplo a rua 9, na Vila Maria, transversal ás ruas Pe.
Euclides Gomes Carneiro, o apostolo da caridade em Botucatu; Petrarca
Bacchi, a quem tanto devemos no setor da industrialização e produção;
Almiro Bernardes, o heroi botucatuense da Força Expedicionaria Brasileira,
tombado na Italia, durante a campanha de libertação do territorio europeu.
Temos certeza de que, entre esses nomes, o de Clovis Bevilacqua não se
diminue; ao contrario, ganha, mesmo, em significação.

Dessa forma, Senhor Prefeito, Botucatu reintegra-se na posse de
um seu patrimonio historico que é a volta da denominação de Curuzu á
primeira rua da cidade e, cumpre seu dever de civismo, homenageando,
em outra rua da cidade, o vulto eminente de Clovis Bevilacqua.

Certos de que V. Excia. saberá compreender as razões historicas e
tradicionais que nos levaram a insistir nesse ponto, temos a honra de
apresentar as nossas mais

                                                        Respeitosas Saudações
          Prof. José Pedretti Neto                Dr. Arnaldo Reis
        Diretor do Departamento de Historia       Presidente do Centro Cultural.
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O Prefeito Municipal recebe com toda simpatia esse apelo e o
encaminha á Secretaria da Assembléia para Assuntos Municipais, que na
época era entidade a cuja direção estavam sujeitas todas as Prefeituras do
Estado, em substituição ao Departamento das Municipalidades, que havia
sido extinto. Juntamente com esse memorial, o Prefeito encaminhou um
projeto de lei, propondo a volta da antiga denominação da rua Curuzu e
transferindo a denominação de Clóvis Bevilacqua para outra via. O
projeto voltou para novas informações e foi afinal aprovado.

A notícia da aprovação do projeto, que estabelecia o nome de
Curuzu, causou grande alegria aos moradores daquela rua e mesmo todos
botucatuense se rejubilaram com o fato.

Em consequência foi promulgada a

Lei n. 5

                                                     de 6 de novembro de 1947.
O Prefeito Municipal de Botucatu, nos termos do inciso II, do art.

3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias, da Constituição
Estadual, promulga a seguinte lei:

Art. 1º - A atual rua Clovis Bevilacqua volta a ter a denominação de
rua Curuzu.

Art. 2º - A via situada na Vila Maria, nesta cidade, conhecida pela
designação de rua 9, fica denominada rua Clovis Bevilacqua.

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

Botucatu, 6 de novembro de 1947.
                                               Adolpho Pinheiro Machado
                                                  Prefeito Municipal.
Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 6

de novembro de 1947.
                                              João Thomaz de Almeida
                                                 Secretario da Prefeitura
Assim praticando-se um ato de verdadeira justiça, o nome de rua

Curuzu voltou à sua antiga sede e, desta vez, temos a convicção de que
será definitivamente.
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HISTÓRICO
CURUZU - (Cruz, em Guarani) - Lugar no Paraguai, na margem

esquerda do rio Paraguai, 10 km a montante da sua junção com o Paraná.
História - Em 18 de maio de 1866, durante a Guerra do Paraguai, o

almirante Barroso resolveu reconhecer as fortificações de Curuzu, e içando
o seu pavilhão, a bordo do Magé, subiu o rio com os couraçados e algumas
canhoneiras de madeira. Conservou-se ali até fins de agosto, sendo
constantemente tiroteada a esquadra com brulotes e torpedos, sendo estes
de tal violência que a popa do escaler da ronda, onde ia o tenente Couto,
e que morreu, foi cair na margem direita do rio. A 1 de setembro começou
o combate com as fortificações de Curuzu. Uma divisão de navios de
madeira, sob o comando do Chefe Alvim, vinha na retaguarda, comboiando
o exército de 10.000 homens, do General Visconde de Porto Alegre, o
Murat brasileiro, embarcando em vários paquetes, para descer abaixo de
Curuzu, o que se efetuou na manhã de 2, sendo atacadas as trincheiras,
pela artilharia de terra. A esquadra couraçada avançou e colocou-se em
frente às baterias de Curuzu, que atirava sem cessar, para ela e para os
assaltantes. O Rio de Janeiro, batendo num torpedo, foi a pique em menos
de 5 minutos, morrendo o comandante, alguns oficiais e muitos marinheiros,
salvando-se o imediato e o 1º tenente Custódio José de Melo. Ao escurecer
cessou o combate, para recomeçar com mais sanha na manhã seguinte.
Pelas 8 horas o exército do general Visconde de Porto Alegre assaltou as
trincheiras, galgou-se e tomou-as. Curuzu era defendido por tres peças de
artilharia e 3000 homens.

Em julho de 1867 os brasileiros resolveram abandoná-la, levando
em seus vapores o resto da força existente naquela posição e a respectiva
artilharia. Os paraguaios, pressentindo a operação, fizeram fogo, perdendo-
se desde logo sete praças e ficando feridos dois oficiais, gravemente. Na
noite de 3 para 4 saíram dali, sem que o inimigo desse por isso. Curuzu
ficou sendo uma recordação gloriosa para o 2º corpo do exército e para o
seu general Visconde de Porto Alegre. A epidemia e as  enfermidades
endêmicas dizimaram ali, em grande parte, os voluntários riograndenses. A
esquadra ficou encarregada de obstar a que os contrários avançassem,
utilizando-a para uma nova batalha.
                                                                                        (Enciclopédia)
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Floriano Peixoto, avenida
Ver: Estação, rua da¹

AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

A Estrada de Ferro União Sorocabana e Ytuana chegou a Botucatu
em 1889. A abertura da Avenida Floriano Peixoto foi uma conseqüência
dessa chegada. Até essa data havia apenas uma estrada, com início no
Largo da Matriz (atual Praça Coronel Moura), que levava a São Manuel,
com apenas algumas casas à sua margem.

Com a construção da Estação ferroviária, na colina além do riacho
denominado Tanquinho, aumentou muito o tráfego de carros de bois, troles,
carroças, cavalos e muares, do Largo da Matriz à via férrea. Para
transformar a estrada em rua, foram necessárias várias retificações, pois
havia curvas e desníveis inconvenientes. Foi assim que nasceu a nova via
pública, logo denominada, pelo povo. Rua da Estação. O primeiro indício
oficial dessa denominação está na ata da sessão da Câmara, realizada em
15 de março de 1890, no ponto em que o fiscal diz: “... visto que está
fiscalizando o trabalho da ponte que desta Cidade vai à Estação
Sorocabana.” Por ocasião da construção da ponte nova, em 1949, foram
encontrados vestígios dessa antiga ponte inicial.

Em abril desse mesmo ano de 1890, há este trecho de ata: “Pelo
Intendente Cardoso de Almeida foi indicado que esta Intendencia mande
intimar ao Major João Pereira da Silva, para retirar uma serca de arame
falpado que se acha na rua da Estação.” Existe no arquivo o original dessa
indicação, apenas com a diferença de que não está escrito “serca” nem
“falpado” ... O major, sendo intimado, pediu noventa dias para retirar a
dita cerca.

Na ata de 21 de novembro de 1890, está registrado que a Intendência
oficiasse ao Estado, pedindo 15:000$000 para a construção de uma nova
ponte “nesta Cidade na rua que segue para a estação da linha
Sorocabana...”

Outra citação encontramos na ata da sessão da Intendencia, sessão
essa realizada a 23 de janeiro de 1892, onde diz: “O Intendente Guilherme
Von Giessel foi auctorizado a contractar com um Engenheiro a tirar o nivel
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e fazer o alinhamento da rua que liga a Estação ferrea a esta Cidade”.
Naquela época, convém explicar, o cargo de vereador era

denominado Intendente e a Câmara era a Intendência.
Houve a chamada de concorrentes para fazer o serviço de

nivelamento e alinhamento, tanto que consta da ata de 23 de abril de 1892
o seguinte: “Indicação - Havendo expirado o prazo para aprezentação de
propostas para o nivelamento e alinhamento de ruas d’esta Cidade, e
havendo sido apresentado apenas uma proposta, indico que fique
espassado por mais oito dias, publicando-se editaes. Botucatú, 23 de Abril
de 1892 - Raphael Sampaio.” Essa indicação foi aprovada.

A concorrência, entretanto, ficou paralisada até o fim do ano, estando
registrado na ata de 22 de dezembro de 1892, este trecho: “Pelo vereador
Caetano Caldeira foi dito mais que na mesma Sessão foi approvado o
plano de alinhamento da Avenida que a Camara mandou abrir do largo da
Matriz Velha d’esta Cidade para a Estação da Linha ferrea Sorocabana
com os pontos obrigados de referencia a casa de D., digo, referencia ao
canto da casa de D. Anna Carolina Novaes situada no mesmo largo e o
canto do puchado do lado de baixo do hotel de Estevam Ferrari e o plano
de nivelamento apresentado pelo Engenheiro Dr. Joaquim Diniz da Costa
Guimarães, tomando-se como ponto de referencia dois metros abaixo da
calçada de D. Novaes e um metro e cincoenta centimetros abaixo da estaca
cravada junto do canto do referido hotel e em seguimento a continuação
da mesma Avenida tendo como pontos obrigados a referida estaca junto
ao hotel e a estaca cravada na Rua de Sant’Anna onde termina o
nivelamento d’esta ultima Rua e bem assim o plano de nivelamento do
referido prolongamento tendo como pontos de referencia um metro e
cincoenta abaixo da estaca cravada ao canto do hotel e terminando onde
termina o nivelamento da Rua de Sant’Anna.”

O vereador Caldeira, nessa indicação, diz que “na mesma sessão foi
approvado o alinhamento da Avenida etc.” Não encontramos nas atas
anteriores a essa onde está a indicação acima transcrita. Talvez esse projeto
tenha sido aprovado e não tenha sido registrado nas atas.

Nota dos revisores. Pelos rascunhos deixados por João Thomaz de
Almeida, pudemos localizar o prédio que pertenceu a Dona Anna Carolina
de Novaes, na esquina da Rua Djalma Dutra com o início da Avenida
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Floriano Peixoto, onde atualmente (2007) se encontra um posto de gasolina,
na subida para a Igreja Na. Sra. de Lourdes. Esse prédio foi demolido em
1950. O hotel de Estevam Ferrari ficava no cruzamento da Avenida Floriano
com a Rua Tiradentes (parte alta da Praça Anita Garibaldi).

A denominação da Avenida foi dada em 1894. Consta da ata da
sessão realizada pela Câmara, em 11 de janeiro desse ano, uma indicação
apresentada pelo vereador Caetano Caldeira e subscrita pelos vereadores
Alberto José da Silva Pereira, José Pires de Camargo Rocha e Francisco
Braz da Cunha, dando nomes a diversas ruas da cidade e, entre essas, a
seguinte: “... e que á Avenida acima referida entre o largo da Matriz Velha
e o bueiro acima referido se denomine - Marechal Floriano Peixoto.”

Depois da denominação, vamos encontrar na ata de 11 de outubro
de 1894, este trecho: “Foi lido o relatorio do Dr. Diniz Costa Guimarães
relativamente a diverços serviços encombidos pelo Presidente d’esta
Camara, e bem assim lembrando a mesma corporação a conveniencia da
alteração da linha de nivel de diverças Ruas d’esta Cidade. A Camara
tomando em consideração adoctou o nivel nº um do Boeiro da Estação o
nivelamento seguinte: - Principia em zero na intercecção da mesma Avenida
do lado de cima com a Rua nº um onde se acha cravada uma estaca na
distancia de cento e quarenta centimetros acima do solo; e de ahi seguirá
outra linha de nivel ate a distancia de cento e noventa e quatro metros onde
existe uma estaca sendo n’esse ponto o nivel de trinta centimetros abaixo
do solo. Foram ainda approvados as alterações de nivel apresentando
pelo mesmo Engenheiro, referentes as Ruas Riachuelo, Curuzú e Avenida
Floriano Peixoto na secção comprehendida entre o predio de Estevam
Ferrari e ao Rua larga de Sant’Anna.”

O alinhamento e nivelamento da Avenida Floriano Peixoto foi um
serviço que sofreu tenaz oposição dos proprietários de terrenos situados
no leito da rua ou adjacências. Ninguém queria ceder qualquer parcela de
suas propriedades, muito menos aquiescer a que se procedessem às
escavações necessárias ao nivelamento. Mas a Câmara, com toda a energia
e com uma grande visão do futuro, raramente observadas em agremiações
desse gênero, manteve as medidas estudadas e entrou em execução o
serviço. Vieram os embargos, as oposições, além dos mais desencontros
e muitas vezes desairosos comentários. Discutindo os edis a maneira de
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contornar as dificuldades, na sessão realizada a 10 de janeiro de 1895 foi
decretada a seguinte lei:

LEI N. 17
                                                     de 10 de janeiro de 1895
                              Desapropria terrenos para a
                              Avenida Marechal Floriano Peixoto.

Art. 1º - Fica declarado de utilidade publica Municipal todo o terreno
que for necessario a abertura da projetada Avenida Marechal Floriano
Peixoto, que liga o Largo da Matriz Velha desta cidade a Estação
Sorocabana.

Art. 2º - Para a realização da abertura daquella Avenida, fica o
Presidente da Camara autorizado a promover amigavel ou judicialmente a
desapropriação da Casa de Severino de tal, e todo o terreno da mesma
casa e a permutar terrenos ocupados pela actual estrada que se acharem
fora do alinhamento da referida Avenida por terrenos de particulares que
se acharem dentro do mesmo alinhamento.

Art. 3º - Fica o mesmo Presidente autorizado a dispender até a
quantia de trez contos de réis, Rs. 3:000$000, nesse serviço, pela respectiva
verba, e a executar os trabalhos da mesma abertura da mesma Avenida
pela verba de Obras Publicas.

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrario.
Feita esta lei, o “Severino de tal” e os outros emperrados, remédio

não tiveram senão entregar suas ricas propriedades...
Mas não se pense que estavam aplainadas todas as dificuldades.

Novas oposições surgiram. Ameaças de represálias e de proposições de
indenizações pelos prejuizos causados pelas escavações, que estavam
deixando grandes barrancos nos terrenos adjacentes à Avenida. A Câmara
continuava preocupada, mas não podia desistir da empreitada, custasse o
que custasse.

Consta da ata de 28 de março de 1895, ter sido apresentado
“orçamento do paredão para apoio do alicerce da caza do Cidadão José
Francisco Coelho, situada na Avenida Floriano Peixoto...”. Foi aberta
concorrência para execução desse serviço, pois o “seu” Coelho não podia
ficar com os alicerces descoberto, à beira do barranco...
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Entretanto, a oposição continuava tenaz, tanto que em junho foi
decretada nova lei, que é a seguinte:

LEI N. 22
                                                      de 6 de junho de 1895
                             Desapropriação de predios na
                Avenida Floriano Peixoto

Art. 1º - Ficam declarados de utilidade publica Municipal todos os
predios situados ao lado direito da Avenida Floriano Peixoto, de quem vae
desta cidade a Estação da Via Ferrea União Sorocabana e Ytuana e que
se acharem dentro do alinhamento e bem assim todas as casas e terrenos
que se acharem situados na Avenida Santa Anna e dentro do alinhamento,
para alargamento das mesmas.

Art. 2º - O Intendente Municipal tratará amigavelmente de effectuar
taes desapropriações que correrão pelo exercicio futuro com os quaes
poderá despender a quantia maxima de oito contos de réis RS 8:000$000.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Nota: O termo “Intendente”, nessa época, já não mais designava os
componentes da Câmara, que passaram à designação de
“vereadores”. Intendente era o mesmo cargo de Prefeito, atualmente.
Promulgada essa lei, o Intendente entrou em negociação com os

proprietários, mas ao que parece, encontrou novas oposições, pois, poucos
dias depois a lei 22, foi decretada outra, que está assim registrada:

(Nota dos revisores: infelizmente há aqui falta de algumas linhas,
nos rascunhos do autor). Os Revisores.

... com o Cidadão Antonio Ferreira da Silva Veiga, sobre a demolição
de seu predio situado na Avenida Floriano Peixoto, pagando o mesmo
Intendente pelo exercicio futuro a quantia de 2:000$000, inclusive o terreno
que for necessario para passagem da mesma Avenida.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.”
A abertura da Avenida foi um trabalho gigantesco, naquela época, e

pode ser considerada uma iniciativa de larga visão dos edis de então, que
pode previram o papel importante que no futuro iria representar a grande
via. Atualmente seria exeqüível esse empreendimento? Quanto custaria hoje
tal empresa?

Além dos percalços das desapropriações, nem todas amigáveis, das
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dificuldades inúmeras que se antepuseram àquela obra, os “falatórios”, os
“palpites” dos “entendidos”, a impopularidade que arrostaram seus
executores, ainda o custo deve ter causado sérios embaraços
orçamentários.

Naquela época a iluminação da cidade era a lampiões de querosene.
O grande corte da Avenida oferecia, à noite, sérios perigos aos transeuntes.
O Trânsito era feito por cima e à beira do barranco, registrando-se diversos
desastres de viajantes, chegando à noite de viagem pela Estrada de Ferro,
que ali caíram. O fiscal, em seu relatório, levou esse fato ao conhecimento
da Câmara, em 12 de julho de 1894, nos seguintes termos: “Levo ao
vosso conhecimento a necessidade de collocar com a maxima urgencia,
alguns lampeões de illuminação publica, na Avenida Marechal Floriano
Peixoto, a começar do aterro da ponte até a Cidade. Muitos tranzuentes e
passageiros chegados a noute na Estação e que passão, reclamão, essa
necessidade.”

Na sessão realizada em 19 de setembro de 1896 foi apresentado à
Câmara um requerimento “de Manoel Dias Ferreira pedindo indinização
ou rebaixamento de um terreno de sua propriedade a Avinida Floriano
Peixoto, foi resolvido aguardar ocazião opportuna.”

Além desse requerimento, muitos outros, fazendo idênticos pedidos,
teriam sido apresentados. Esta asserção tem base, pois, no arquivo municipal
há documento n. 85, de 1896, indicando que fossem concedidos a uns
proprietários de terrenos na Avenida, e essa indicação está registrada na
ata de... de novembro de 1896, da seguinte maneira: “Projeto de lei n. -
Considerando que os terrenos sito a Avenida Floriano Peixoto,
comprehendendo entre as propriedades dos cidadãos Antonio Lopes
Coelho e Estevam Ferrari do lado esquerdo e do lado oposto entre os
terrenos dos cidadãos Augusto Guilard e Estevão Ferrari foram
enormemente prejudicados pelos agrande atteros e escavações, a Camara

resolve:
Art. 1º - Ficão isentos do imposto de metragem os terrenos

comprehendidos entre os espaços acima pelo tempo de dois anos.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.

Sala das Sessões 6 de Novembro de 1896
                                   Joaquim Leandro de Oliveira
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Aprovado contra o voto de Snr. Jm. Benedicto de Oliveira.”
No arquivo, ainda em 1896, há o documento n. 87, que é a cópia de

uma escritura pública de desapropriação de um terreno na Avenida, de
propriedade de João José Plens, pela importância de 2:000$000. Dois
contos de réis!...

Consta da ata de 2 de abril de 1897 que o vereador Lourenço Antonio
de Lima propôs diversos melhoramentos na Avenida. Dessa indicação existe
o original, que é o documento n. 15, assim escrito:

“Indicação - Proponho que se de auctorização ao Snr. Intendente
Municipal de levantar os muros de lado a lado do pontilhão e aterrado que
dá passagem a Estação, até a superficie e com parapeitos formando
assentos, e com toda essa extenção do aterro apedregulhado; assim mais
a continuação de meios fios a começar do portão que dá entrada a Estação
e em continuação em toda a Avenida até a travessa do Calvario. Sala das
Sessões em Botucatu, 2 de abril de 1897. Lourenço Antonio de Lima.”

Essa expressão “a começar do portão que dá entrada à Estação”,
refere-se aos portões que existiram no início da rua, atualmente denominada
Benjamin Constant, que parte da Avenida e chega à Estação. Esses portões,
algum tempo depois da chegada da Estrada de Ferro, eram fechados à
tarde e só aberto quando havia a chegada de algum trem à noite, ou então
no dia seguinte, pela manhã. Com o tempo esses fechamentos e aberturas
foram sendo desleixados, até que finalmente os portões se inutilizaram e
foram removidos, por desnecessários.

O documento n. 5, de 25 de fevereiro de 1897, é a cópia de uma
escritura de desapropriação de terrenos de Estevam Ferrari, pela
importância de 2:000$000, para abertura da Avenida.

Está na ata de 16 de setembro de 1897 este trecho: “Idem de
Salvador Henrique Dias, solicitando indennização por um terreno, cito a
Avenida Floriano Peixoto. Indeferido, visto ter o peticionario ajustado e
recebido 200$000 pela parte da casa e terreno de que se refere a petição”.
Esperto, sr. Dias!...

Em 1899, na ata de 23 de dezembro, lê-se este trecho: “Foi lido um
requerimento de João Santini, pedindo um auxilio para o rebaixamento da
calçada e da parede da frente de seo predio situado a Avenida Floriano
Peixoto, juntando um orçamento das respectivas obras na importância de
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Rs. 718$860. A Commissão de Justiça”. Atendendo em parte a esse
pedido, a Câmara, em 21 de abril, resolveu auxiliar o reclamante com
300$000.

Além dos casos citados, muitos outros proprietários foram
indenizados por simples acordos verbais.

Leia-se na ata da sessão da Câmara, realizada em 4 de novembro
de 1905, a seguinte indicação: “Indico que a Camara auctorize o Intendente
Municipal a entrar em accordo com o Snr. Theophilo de Barros Leite,
José Rodrigues Franco e outros proprietarios para o fim de ser feita a
abertura de uma travessa communicando a Avenida Floriano Peixoto com
a rua do Riachuelo, nesta cidade. Sala das Sessões, em 4 de novembro de
1905. Paulo Fernandes.” Essa indicação foi aprovada e a rua foi aberta,
mas permaneceu no estado primitivo até 1948, quando foi denominada
rua Henry Ford e calçada a paralelepípedos de granito, tornando-se útil
ao trânsito.

Não foi possível fixar a data em que foram terminados os trabalhos
de alinhamento e nivelamento da Avenida Floriano Peixoto. Presumimos
ter sido em 1897 ou 1898.

Depois de assentamento de meios-fios propostos por Lourenço
Antonio de Lima em 1897, vamos encontrar, em 1919, a promulgação de
uma lei, autorizando a abertura de concorrência para o calçamento da
Avenida. É a seguinte:

LEI N. 280
                                                     de 20 de maio de 1919

Autoriza a Prefeitura a chamar concorrentes para o serviço de
calçamento da Avenida Floriano Peixoto e Rua Amando de Barros.

Art. 1º - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a chamar
concorrentes, pelo praso de 30 dias, para serviço de calçamento a
paralelepipedos de granito, da Avenida Floriano Peixoto, a começar do
pontilhão da Sorocabana Railway á Praça Cel. Moura, e da rua Amando
de Barros, a partir desse ponto até a travessa Campos Salles.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Nota: A denominação oficial foi “Avenida Marechal Floriano

Peixoto”, mas o povo a simplificou, ficando apenas Avenida Floriano
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Peixoto. Talvez essa simplificação tenha sido feita por ocasião da fabricação
das placas indicativas, pois, quando o nome da via tinha muitas letras, a
fábrica, por sua iniciativa, abreviava as denominações.

Aí está, em linhas gerais, o histórico da formação da Avenida Marechal
Floriano Peixoto, um atestado eloquente da grande visão do futuro, que
tiveram nossos edis e prefeitos, dotando a cidade de uma via pública larga,
bem nivelada, traço de união entre cidade e a Estação ferroviária, e por
onde passa a Estrada de Rodagem São Paulo a Mato Grosso (1950).
Deve-se realçar o nome do Intendente Dr. Raphael Ferraz de Sampaio,
braço forte e principal realizador desse feito ciclópico. O povo, na sua
incompreensão de trabalhos dessa ordem, deu-lhe o apelido de “Dr. Tatu”,
mas o Dr. Sampaio, convicto de sua grande obra, não arrefeceu na sua
empreitada.

Floriano Simões, rua                                              Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

RUA FLORIANO SIMÕES

Transcrevemos da ata da sessão realizada pela Câmara Municipal,
em 20 de maio de 1914, o seguinte: “Pelo Prefeito foi dito que mandasse
fazer o emplacamento e numeração de ruas e casas da Villa dos Lavradores,
viu-se na necessidade de arranjar denominação offícial para tres ruas. Assim,
propunha que a rua paralella à Avenida Major Matheus, conhecida
vulgarmente como Rua Totó Rocha, fosse denominada “Rua Rodrigues
Cesar” em homenagem ao fallecido sr. José Rodrigues Cesar; que a 1a.
travessa fosse denominada “Rua Braz de Assis”; que a 2a. travessa fosse
denominada “Floriano Simões”. Assim propõe para prestar homenagem a
tres prestantes cidadãos já fallecidos, aos quaes Botucatu muito deve, e
para o creterio de dar às ruas da Villa dos Lavradores nomes de pessoas
fallecidas, que tenham prestado relevantes serviços à cidade. A indicação
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do Prefeito foi approvada”.
Foi assim que se denominou Rua Floriano Simões a 2ª travessa na

Vila dos Lavradores, por iniciativa do então Prefeito, sr. José de Carvalho
Barros.

Freguesias
Nos rascunhos de João Thomaz de Almeida aparece o título
“Outras Localidades”.
Espírito Santo do Rio Pardo (Pardinho).
São Domingos (Santa Bárbara do Rio pardo).
Rio Novo (Avaré).
Bofete.
Lençóes.
São Manuel.

São Domingos

Desta localidade encontramos unicamente uma referência a ruas,
onde se diz: “...outrode Manoel Joaquim de Andrade, pedindo abertura
de um beco na Freguezia de São Domingos não só para servidam da Água
como para passarem proprietarios alem da xacara de Mathias Leite...”

Rio Novo

O nome desta localidade é hoje Avaré, mas antigamente, quando
era ainda Capela, chamou-se Nossa Senhora das Dores do Rio Novo.
Com referência a nomes de suas ruas, nada encontramos. Apenas, na ata
de 8 de novembro de 1862, pode ser lido o seguinte: “Leuce um
requerimento do Fiscal desta Villa pedindo que a Camara aprove a despeza
de onze mil réis que fez quando foi o arrumador alinhar e esquadrejar a
Nova Capella de Senhora das Dores do Rio Novo”.

Bofete

Com referência a ruas desta localidade só encontramos, até 1884,
que está na ata de 3 de agosto de 1864, assim expressa: “Teve leitura uma



191

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

Petição de Lourenço Justiniano Ferreira residente na Capella da Piedade
de Bufete deste Municipio fazendo sentir necessidade de um alinhamento
conveniente bem dirigido nas ruas daquela nova apovoação e principalmente
no largo da respectiva Capella aonde o Suplicante pretende edificar alguns
predios concluindo em pedir que esta Camara expeça convenientes ordens
ao Fiscal para com o arruador irem aquela Capella e procederem em dicto
alinhamento do que se deve lavrar o cumpetente termo.Cuja materia sendo
posta em discução foi pelo Veriador Bernardo da Cunha depois de ter
pedido a palavra foi ponderado que achando de suma utilidade conviniencia
publica toda e qualquer animação que se possa dar aquella nassente
povoação deve desde já ser attendida a representação cuja leitura acaba
de ovir a Camara e para maior facilidade dos alinhamento que necessitarem
os intereçados que pretenderem edificar sua propriedade convem que seja
nomeado um arruador residente na mencionada Capella e que prestece a
todas decisões dadas, para que propunha desde já o cidadão Antonio
Pedroso de Moraes que merecendo aprovação poderá o Fiscal desde já
seguir para proceder naquela diligencia: o que posto em discução foi
onahimento aprovado deliberando a Camara que o Fiscal pratice quanto
antes para proceder na conformidade da representação com o arruador
nomeado o que deverá prestar juramento previamente pagando-se o
competente titulo de sua nomeação e acompanhado de mim Secretário
para os termos precisos e isto todos os mezes que se derem necessidades
identicas”.

Esse “mim Secretario” chamava-se João Campos de Moraes.

LENÇÓIS

Desta localidade, até 1884, também pouco consta sobre as suas
ruas. Na ata de 10 de novembro de 1862 está registrada uma deliberação
que diz: “Pelo vereador Toledo foi indicado que a Camara nomiasse um
suplente para Fiscal da Freguesia de Lençóes, bem assim que se officiace
ao Dito Fiscal daquella Freguezia para que no prazo de secenta dias fação
retirar as cercas que xegão athé o rio na distancia de secenta palmos na
forma determinada no Artigo Cincuenta das Pusturas Municipaes”.

Não foram abertas as ruas até o rio, como ficara resolvido. Na ata
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de 26 de dezembro de 1864, o vereador Toledo propôs a “nomeação de
um Fiscal para a Freguezia de Lencóes que se axa sem esse empregado
cuja falta tem sido sencivel aos abitantes daquela Freguezia, e que não
tendo igualmente arruador se firme essas nomeações desses empregados
expedir ordens para abertura das ruas até o rio”.

Essa indicação foi aprovada e nomeados Vicente Ferreira da Silva
Lopes e Custódio José Vieira, respectivamente fiscal e arruador e
“auctorizando-os a promoverem as aberturas das ruas que se dirige ao rio
e que ainda não tiver aberta”.

Há ainda na ata de 14 de agosto de 1865, o seguinte: “Foi lido um
Requerimento de Silvestre Correia de Moraes Bueno pedindo alinhamento
da Rua da Ponte Velha na nova villa dos Lencóes”.

São Manuel

Desta localidade, até 1884, com referência à denominação de suas
ruas, encontramos algumas atas. Em 18 de setembro de 1884, o vereador
João Fernandes de Araújo Leite indicou que “a Camara faça a denominação
das Ruas da Freguezia se São Manoel. Posta em discução foi approvada
e nomeados os senhores Araujo Leite, Conceição de Oliveira Camargo,
para a proxima sessão ordinaria apresentarem os nomes que se deve dar
às referidas ruas”.

Essa incumbência talvez tivesse sido cumprida, mas não foi registrada
em ata. Dizemos “talvez” porque na ata de 16 de fevereiro de 1885
encontramos que “Leo-se um officio do Fiscal da freguezia de São Manoel,
consultando como deve fazer o alinhamento das casas da Rua do
Commercio daquella Freguezia visto as Posturas declararem que as ruas
devem conter 60 palmos de largura, e aquella rua só tem 50 palmos”.

Outra citação está na acta de 21 de Junho de 1885, onde diz:
“Requerimento de Henrique Gomes de Farias pedindo uma data de terreno,
na Rua da Boa Vista esquina do pateo da Matris de São Manoel”...

Ainda outra citação está na acta de 15 de fevereiro de 1886, quando
dis: “Indicou o senhor Souza Nogueira que se officiasse ao Fiscal da Villa
de São Manoel, ordenando que embargue as cazas e feixos que estiverem
construindo na Rua da Agua Fria d’aquella Villa, pelo novo alinhamento,
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até que a Commissão de Obras vá examinar”.

Ruas de Espirito Santo do Rio Pardo
                                               (Pardinho)

Encontramos na ata da sessão realizada pela Câmara Municipal, em
9 de fevereiro de 1901, o seguinte: “Pelo vereador Antonio Ignacio de
Oliveira foi apresentada a seguinte indicação Indico que seja dado as ruas
da Freguezia de Espirito Santo do Rio Pardo os seguintes nomes: Á rua
que segue no sentido longitudinal “Rua das Flôres”. A paralela rua das
Flôres, “Rua da Indenpendencia” -  A paralela da Independencia, “Rua
Alferes Franco” -  A paralela rua Alferes Franco, “Rua Victoriano” - A
paralela rua Victoriano “Rua da Liberdade” -  Ruas no sentido transverçal.
A primeira rua do lado do Ribeirão “Rua 15 de Novembro” – A segunda
“Rua Barão do Rio Branco - A terceira “Rua da Cadêa”.  A quarta Rua
Aurora. A quinta Rua Alegre. A sexta Rua Espirito Santo. A rua do outro
lado do Ribeirão que segue em sentido vertical a rua 15 de Novembro,
“Rua da Bôa Vista”. O que foi approvado.”

Uma vez que a indicação estava aprovada, as ruas estavam
oficialmente denominadas.

Depois dessa referência, somente fomos encontrar, sobre
nomenclatura de ruas de Espírito Santo do Rio Pardo, outra referência,
em 1935. Nesse ano era Prefeito de Botucatu o sr. Carlos Cesar, nomeado
pelo Interventor Federal no Estado, pois estávamos sob governo
discricionário. Foi então baixado o ato seguinte:

ACTO N. 98
                                                     de 4 de maio de 1935.

O cidadão Carlos Cesar, Prefeito Municipal de Botucatú, usando
das attribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que as denominações das ruas do districto de Espirito
Santo do Rio Pardo, não têm ainda caracter official;

Considerando que se torna necessario o emplacamento das ruas
daquelle districto;

Considerando que as denominações existentes são as de antigos
moradores que muito fizeram em favor daquelle districto e outras de pessoas
e datas historicas cuja homenagem é das mais justas;
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Resolve:
Artigo 1º - As ruas do districto de Espirito Santo do Rio Pardo,

neste municipio, ficam assim denominadas:
Rua Tenente Trindade
Rua Augusto Cesar
Rua Coronel Amelio
Rua Victoriano
Rua João Gonçalves
Rua Capitão João Braz
Rua Bandeirantes
Rua 13 de Maio
Rua Tiradentes
Rua Campos Salles
Rua Dias Barreiros
Rua 7 de Setembro
Rua Tenente Pedro Egydio
Rua Rio Branco
Rua 15 de Novembro
Rua Pinto Nunes
Rua João Pessoa
Praça Espirito Santo.
Artigo 2º - Fica o sr. Sub-Prefeito daquelle districto autorisado a

mandar collocar as respectivas placas nas ruas competentes.
Artigo 3º - Este acto entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrario.
Botucatú, 4 de maio de 1935.

                                                        O Prefeito Municipal,
                                                         Carlos Cesar.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 4
de maio de 1935.
                                                      O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.
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General Glycerio, rua
Ver: Dom Pedro II, rua¹

General Júlio Marcondes Salgado, rua
Ver: 5 de Abril, rua

General Telles, rua
Ver: Cadeia Nova, rua

RUA GENERAL TELLES

Em 1886, ou talvez antes, já trechos desta rua estavam abertos,
de maneira rudimentar. O cemitério era um empecilho para a sua abertura.
A via, ao chegar no cemitério, infletia em sua parte fronteira, e só em 1899
esse ponto foi retificado.

Ainda temos na lembrança ter visto o Cemitério, com o seu portão
de ferro, que nos parecia muito alto, ladeado por duas grandes árvores,
vulgarmente chamadas “ficheiras”. Por ocasião de nossa ida ou volta ao
Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida, recém-inaugurado (1896),
passávamos por um caminho que cortava em sentido transversal o
quarteirão em frente ao Cemitério. Os escolares, que por ali transitassem,
tinham como obrigação atirar pedras às ficheiras, para colher fichas para
brinquedo.

O primeiro nome, pelo qual foi conhecida esta via foi “Rua da
Cadêa Nova”. Mesmo antes da completa desobstrução da via, foi ela
denominada Rua General Telles. Não encontramos explicação quanto à
escolha desse nome. Talvez fosse em homenagem ao General Silva Telles.
No governo do Marechal Floriano Peixoto, quando se deu a revolta da
Armada, em 1893, o General Silva Telles combatia contra os revoltosos, e
na ocasião em que se empenhara na tomada da Ilha do Governador, foi
mortalmente ferido, vindo a falecer na noite de 23 de dezembro de 1893.

Na sessão que a Câmara realizou a 11 de janeiro de 1894, os
vereadores Caetano Caldeira, Alberto Pereira, José Pires de Camargo
Rocha e Francisco Braz da Cunha fizeram uma indicação “no sentido de
dar-se nomes a diverças Ruas que ainda não os tem, etc.” Entre as ruas
que foram denominadas, consta da ata o seguinte: “... e que à Rua que
principia na esquina da Avenida projectada entre o largo da Matriz Velha e
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o bueiro acima referido e onde se acha situada a casa de Estevão Ferrari e
segue a procurar o antigo largo da digo procurar o largo da Cadêa
atravessando este até o Campo se dê a denominação de General Telles,
etc”.

Vamos encontrar na ata da sessão realizada pela Câmara, em 19
de dezembro de 1895, a tabela dos impostos e a marcação das ruas onde
os tributos deveriam ser cobrados. Entre essas ruas figurava a “Rua General
Telles, entre a Avenida Floriano Peixoto e a Rua Bernardino de Campos...”

Na ata de 7 de novembro de 1896 vamos encontrar nova tabela
de impostos e nova marcação de ruas para a cobrança. Da relação consta:
“Cada metro linear de terreno edificado ou não, fazendo frente para a rua
General Telles, entre a Avenida Floriano Peixoto e a rua Campos Salles,
com fundo até o meio do quarteirão... $300.”

Percebe-se que em 1895 houve exagero em marcar a rua
Bernardino de Campos como limite para imposto, por ser desabitado o
trecho da rua General Teles até ali, tanto que no ano seguinte esse limite foi
recuado para a rua Campos Salles. Mesmo assim, ainda foi exagero, isso
porque, ainda em 1923, a rua Campos Salles permanecia como limite.

O nivelamento da Rua General Telles teria ocorrido em 1899. Na
ata da sessão da Câmara, de 16 de fevereiro desse ano, lê-se o seguinte:
“Nivelar as Ruas Rangel Pestana, Curuzú, Cesario Alvim, Aurêa e General
Telles, até onde tenha casas que pagam impostos e suas correspondentes
travessas...” Esta indicação foi do vereador Antonio Ignacio de Oliveira.

Em 1 de julho de 1899, a Câmara realizou uma sessão, e na ata
está registrada a indicação seguinte: “Em seguida pelo vereador Dr. Raphael
Ferraz de Sampaio, foi justificado um projecto de lei para o fim de ser
declarado de utilidade publica Municipal, o terreno occupado pelo antigo
cemiterio, pertencente ao patrimonio da Egreja Matriz desta cidade,
allegando ser de urgencia a abertura das ruas General Telles e Marechal,
nas secções comprehendidas pelo mesmo cemiterio, visto como a abertura
dessas ruas é de ha tempo reclamado, pela população; e que as ruas
alludidas comprehendendo grande parte do mesmo terreno conviria a
Camara fazer a acquisição de todo elle para o fim de melhoral-o e evitar o
triste espetaculo que se patentêa aos olhos de todos os transeuntes, que
passam nas suas proximidades, e que tratando de negocio urgente, visto
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o bueiro acima referido e onde se acha situada a casa de Estevão Ferrari e
segue a procurar o antigo largo da digo procurar o largo da Cadêa
atravessando este até o Campo se dê a denominação de General Telles,
etc”.

Vamos encontrar na ata da sessão realizada pela Câmara, em 19
de dezembro de 1895, a tabela dos impostos e a marcação das ruas onde
os tributos deveriam ser cobrados. Entre essas ruas figurava a “Rua General
Telles, entre a Avenida Floriano Peixoto e a Rua Bernardino de Campos...”

Na ata de 7 de novembro de 1896 vamos encontrar nova tabela
de impostos e nova marcação de ruas para a cobrança. Da relação consta:
“Cada metro linear de terreno edificado ou não, fazendo frente para a rua
General Telles, entre a Avenida Floriano Peixoto e a rua Campos Salles,
com fundo até o meio do quarteirão... $300.”

Percebe-se que em 1895 houve exagero em marcar a rua
Bernardino de Campos como limite para imposto, por ser desabitado o
trecho da rua General Teles até ali, tanto que no ano seguinte esse limite foi
recuado para a rua Campos Salles. Mesmo assim, ainda foi exagero, isso
porque, ainda em 1923, a rua Campos Salles permanecia como limite.

O nivelamento da Rua General Telles teria ocorrido em 1899. Na
ata da sessão da Câmara, de 16 de fevereiro desse ano, lê-se o seguinte:
“Nivelar as Ruas Rangel Pestana, Curuzú, Cesario Alvim, Aurêa e General
Telles, até onde tenha casas que pagam impostos e suas correspondentes
travessas...” Esta indicação foi do vereador Antonio Ignacio de Oliveira.

Em 1 de julho de 1899, a Câmara realizou uma sessão, e na ata
está registrada a indicação seguinte: “Em seguida pelo vereador Dr. Raphael
Ferraz de Sampaio, foi justificado um projecto de lei para o fim de ser
declarado de utilidade publica Municipal, o terreno occupado pelo antigo
cemiterio, pertencente ao patrimonio da Egreja Matriz desta cidade,
allegando ser de urgencia a abertura das ruas General Telles e Marechal,
nas secções comprehendidas pelo mesmo cemiterio, visto como a abertura
dessas ruas é de ha tempo reclamado, pela população; e que as ruas
alludidas comprehendendo grande parte do mesmo terreno conviria a
Camara fazer a acquisição de todo elle para o fim de melhoral-o e evitar o
triste espetaculo que se patentêa aos olhos de todos os transeuntes, que
passam nas suas proximidades, e que tratando de negocio urgente, visto
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como a abertura daquellas ruas faz-se precizo a remoção de diversos
tumulos, e convindo aproveitar-se a actual estação para esse fim, requer
urgencia para que esse projecto logo em discussão independente do parecer
da respectiva commissão; e offerecer o referido projecto de lei à
consideração da caza, cujo theor é o seguinte: Projecto de lei n... Art. 1º -
Fica declarado de utilidade publica Municipal todo o terreno occupado
pelo antigo cemiterio, de propriedade da Egreja Matriz desta cidade. Art.
2º - Fica o Intendente autorizado a se entender com o representante legal
da Egreja o preço modo e tempo de pagamento. Art. 3º - Revogam-se as
disposições em contrario. Sala das sessões da Camara em 1º de julho de
1899. Raphael Ferraz de Sampaio.”

Consultada a casa e concedido a urgência foi o projeto posto em
discussão e aprovado. Entretanto, não foi promulgada a lei nem as ruas
foram abertas nessa ocasião.

Em 26 de outubro de 1907, conforme está na ata, foi apresentado
o seguinte: “Pelo Vereador Cel. Antonio Cardoso foi dito que, no intuito
de conciliar os interesses da Camara digo do Municipio, com os da Fabrica
da Matriz desta cidade, relativamente a occupação de terrenos do dominio
dessa Corporação - vinha submeter a attenção dos seus collegas o projecto
de Lei n. 11, que no seu modo de ver, vem facilmente rezolver qualquer
duvida - presente ou futura - com vantagens para os interesses Municipaes
e para o progresso local , e sem grande onus para Camara. Como se sabe,
pertencem, ao Patrimonio da Fabrica da Matriz desta Cidade, os terrenos
onde se tem desenvolvido as suas ruas e praças, e assim como a grande
quadra onde está edificada a Cadea Publica actual; a grande extensão de
terrenos onde se acha construido o Cemiterio Municipal - que a
Municipalidade tem feito grande fonte de rendas com a concessão de
terrenos para edificações de tumulos, e outros tantos terrenos occupados
com logradouros, occupações estas, que tem sido feitas sem protestos -
dada a harmonia de vistas que tem reinado entre aquella corporação e a
Camara. É de sabido tambem, que a tempos foram dezapropriados os
terrenos do antigo Cemiterio, necessarios para aberturas prolongamentos
de Ruas, mas que, até agora, digo até ao presente, a Fabrica não foi paga
do valor dessas desapropriações. Por esse projecto ficará desembaraçado
de seus compromissos e obrigações para com a Fabrica da Matriz,
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resultantes da occupação de seus terrenos, mediante o pagamento de
modica indenização, que não pezará sobre seus cofres ser distribuidas por
muitos exercicios financeiros; accrescendo ainda a vantagem de poder a
Municipalidade dispor livremente dos terrenos do Patrimonio, que para o
futuro forem necessarios para o prolongamento de suas ruas e dispensar a
Fabrica da Matriz o pagamento do preço da desapropriação do antigo
Cemiterio, ficando a Camara ainda de posse de parte desse terreno, onde
se acha actualmente o Deposito Municipal da plantas. Dessas mutuas
concessões, parece rezultar uma feliz combinação, porquanto a Fabrica
da Matriz concorda em que o pagamento dessa indenização reverta em
beneficio do Patrimonio do Bispado, que vae ter sede nesta cidade e do
qual tantos adeantamentos de ordem moral e material, é licito esperar em
bem do progresso local. Em vista do exposto, espero merecer da Camara
Municipal a aprovação do projecto que vou apresentar: Projecto n. 11 - A
Camara Municipal de Botucatú, Decreta: Art. 1º - Fica o Intendente
Municipal auctorizado a entrar em accordo com a Fabrica da Matriz para
o fim de ficar a Camara Municipal eximida de quaesquer responsabilidades,
pela utilização e apropriação dos terrenos pertencentes ao dominio da
mesma Fabrica, nas condições seguintes: a) A Camara Municipal obriga-
se a pagar, com indenização a quantia de trinta contos de reis
Rs.30:000$000 em quinze letras acceitas pela Camara, no valor de Rs.
2:000$000 cada uma, vencivel annualmente e sem juros; b) O pagamento
será feito directamente ao futuro Bispo de Botucatú e reverterá em beneficio
do Patrimonio do Bispado; c) Reverterá ao dominio da Fabrica Matriz
digo da Fabrica da Egreja Matriz a parte do terreno desapropriado do
antigo Cemiterio comprehendido entre as Ruas General Telles, Avenida
Campo Santo e Marechal Deodoro; d) A Camara  Municipal fica com
direito de prolongar as ruas actuaes da Cidade e abrir novas ruas e Praças
em terrenos da Fabrica,  sempre que o desenvolvimento da Cidade o
exigir; e) A Camara fará em todos os orçamentos futuros, correspondente
aos quinze annos, as dotações de dois contos de reis - 2:000$000 - para
resgate letras. Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario. Sala das
Sessões, 26 de outubro de 1907. Antonio Cardoso.”

A seguir o vereador Paulo Fernandes pede urgencia, o projeto é
submetido a discussão e aprovado, sendo convertido na lei seguinte:
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LEI N. 161
                                                          de 26 de outubro de 1907
                                                     Auctoriza ao Intendente a entrar
                                                     em accordo com a Fabrica da Matriz.

Art.1º - Fica o Intendente Municipal auctorizado a entrar em
accordo com a Fabrica da Egreja Matirz, para o fim de ficar a Camara
Municipal eximida de quaesquer responsabilidades, pela utilização e
apropriação dos terrenos pertncentes ao dominio da mesma Fabrica, nas
seguintes condições:

a) - A Camara Municipal obriga-se a pagar, como indenização a
quantia de trinta contos de reis - Rs. 30:000$000 - em quinze letras -
acceitas pela Camara, no valor de dois contos de réis ... Rs. 2:000$000 -
cada uma, venciveis annualmente e sem juros;

b) - O pagamento será feito diretamente ao futuro Bispo de
Botucatú e reverterá em beneficio do Patrimonio do Bispado;

c) - Reverterá ao dominio da Fabrica da Egreja Matriz a parte de
terreno desapropriação do antigo Cemiterio e comprehendido entre as
Ruas - General Telles, Avenida Campo Santo e Marechal Deodoro;

d) - A Camara Municipal fica com o direito de prolongar as ruas
actuaes da Cidade e abrir novas ruas e praças em terrenos da Fabrica,
sempre que o desenvolvimento da Cidade exigir;

e) - A Camara fará em todos os orçamentos futuros,
correspondentes aos quinze annos, as dotações de dois contos Rs.
2:000$000 para resgate das letras;

Art. 2º - Revogam -se as disposições em contrario.

Goyaz, rua                                 Bairro  Alto; seu canto oeste tem nome
                                                                    atual (2007) de Vila  Contin.

1930 - Câmara.
1948 - Lei. Rua Dr. Fernando Costa, nome atual (2007).

RUA GOYAZ

Este nome foi escolhido em 1930. Na ata da sessão realizada pela
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Câmara, em 20 de junho desse ano, consta terem sido dados denominações
a várias ruas da cidade, pela necessidade de atender-se à apresentação de
uma relação geral das vias locais, para ser procedido o emplacamento.

Na descrição que fizemos do Bairro Alto, está transcrito na íntegra
o trecho de ata acima referido.

Rua Goyaz foi a primeira designação que teve essa via. Permaneceu
até 1948, quando a Câmara, pela lei n. 21, de 24 de abril, mudou esse
nome para Rua Dr. Fernando Costa.

A transcrição dessa Lei n. 21 foi feita no histórico que escrevemos
relativo à Rua Santa Catarina.

Henry Ford, rua
1905 - Uma rua ligando a Avenida Floriano Peixoto à Riachuelo, mas a
             abertura só ocorreu alguns anos depois, sem designação.

Prolongamento da Rua Pinheiro Machado.
1948 - Lei. Rua Henry Ford, nome atual (2007).

RUA HENRY FORD

A primeira referência a esta rua encontra-se na ata de sessão
realizada pela Camara, a 4 de novembro de 1905: “Indico que a Camara
auctorize o Intendente Municipal a entrar em accordo com os srs. Theophilo
de Barros Leite, José Rodrigues Franco e outros proprietarios, para o fim
de ser feita a abertura de uma travessa communicação a Avenida Floriano
Peixoto com a rua do Riachuelo, nesta cidade. Sala das Sessões, em 4 de
novembro de 1905. Paulo Fernandes.”

Na sessão realizada a 7 de do mesmo mês de novembro, foi
discutida a lei orçamentária para 1906, e no final da ata existe esta referência:
“Convidar-se os vereadores para uma sessão extraordinaria para o dia
seguinte na qual seriam tratados diversos assumptos e entre eles ...para
tratar-se do assumpto referente á abertura de uma travessa ligando a rua
Riachuelo á Avenida Floriano Peixoto, nesta cidade, etc.”

Reuniu-se a Câmara no dia 8, em sessão extraordinária. Na ata
está: “Passando-se a tractar do assumpto referente á abertura de uma
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travessa ligando a Avenida Floriano Peixoto á rua Riachuelo é apresentado
pelo vereador José Victoriano o seguinte Projecto de lei n. 13. A Camara
Municipal da Botucatú decreta: Art. 1º - Fica o Intendente Municipal
auctorizado a tornar effetivo o accordo que entabolou com José Rodrigues
Franco e Theophilo de Barros Leite para a acquisição do terreno que lhes
pertence, necessario ao prolongamento da rua dos Costas até á do
Riachuelo, podendo despender para esse fim até a importância de Rs.
1:000$000, correndo as despesas por conta da verba - Eventuaes - do
orçamento vigente. Art. 2º - Revogam-se disposições em contrario. Sala
das sessões 8/11/1905.”

O projeto referiu-se ao “prolongamento da rua dos Costas”. O
vereador ao elaborar o projeto, equivocou-se com a designação da rua,
pois o povo denominava “rua dos Costas” a atual (1951) rua Djalma Dutra,
tanto é isso certo que esta rua, naquela época, já era ligada à rua Riachuelo,
não necessitando de prolongamento. No caso de ser a rua dos Costas,
teria o edil citado, evidentemente, a Egreja Matriz, pois essa via passava
por traz desse templo.

A abertura da travessa, resolvida em 1905, só se efetivou muitos
anos depois, devido a necessitar de grandes escavações. Entretanto, é de
presumir-se que a aquisição tenha se efetuado, tanto que a travessa ficou
demarcada, embora permanecesse em estado primitivo.

Em 1948, com o concurso dos proprietários de imóveis naquele
local, foi a via aberta e calçada pela Prefeitura. A pedido do sr. J. de
Herdani, agente da Companhia Ford nesta cidade, foi apresentado pelo
Prefeito um projeto de lei, denominando Rua Henry Ford aquela via. A
Câmara aprovou esse projeto, sendo decretada a seguinte lei:

LEI N. 1
                                                     de 2 de setembro de 1948.

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições legais,
faz saber que a Camara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada Henry Ford, a rua desta cidade entre a
Avenida Floriano Peixoto e Rua Amando de Barros - prolongamento da
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Rua Pinheiro Machado.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Botucatu, 2 de setembro de 1948.

                                                       Renato de Oliveira Barros
                                                            Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em
2 de setembro de 1948.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura

Hospital, rua do
Ver: Matadouro, rua do¹

Igreja Santa Cruz, praça da                                     Bairro da Boa Vista.
Nome popular.
1937 - Lei. Praça Dona Carolina Mori, nome atual (2007).

Independência, rua da
1884 - Câmara.
1936 – Lei. Rua Coronel José Victoriano Villas Boas, nome atual (2007).

RUA INDEPENDENCIA

Cabe ao vereador João Morato da Conceição a escolha da
denominação de Rua da Independência, em 1884. Foi em homenagem ao
grande gesto de D. Pedro I, em 7 de setembro de 1882, proclamado a
independência do Brasil.

Até 1885 a rua não recebera melhoramento algum. O primeiro
benefício, embora mínimo, está registrado na ata de 20 de julho de 1885,
onde diz: “Officio do Fiscal desta Cidade de 18 do corrente, fazendo as
seguintes communicações: - que é necessario fazer-se tres percintas na
Rua do Curuzú, nas travessas Moraes Barros, Independencia, e Dão Pedro
II, etc.” Não foi propriamente na Rua Independência, sendo apenas o
primeiro indício de melhoramento nessa via.

Em 1904 foram nivelados os primeiros três quarteirões dessa rua.
Esse melhoramento está citado no relatório que o Prefeito apresentou à
Câmara, em 3 de janeiro de 1905, citando-o entre outros executados no
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ano anterior.
A homenagem prestada em 1884, pelo vereador Morato,

permaneceu durante cinquenta e dois anos, isto é, até 1936, quando foi
substituída pelo nome de Rua Cel. José Victoriano Vilas Boas.

A iniciativa dessa mudança foi do vereador Deodoro Pinheiro,
constando da ata de 20 de outubro de 1936 este trecho: “Projecto de lei
n. 47: A Camara Municipal de Botucatú decreta: Artigo 1º - A rua da
Independencia passa a denominar-se Rua Cel. José Victoriano Villas Boas.
Artigo 2º - Esta lei em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrario. Sala das Sessões, 15 de Outubro de 1936. (a)
Deodoro Pinheiro.” Nessa mesma ata, linhas adiante, há este trecho: “Em
seguida justifica o projecto que dá denominação de Rua Cel. José
Victoriano Villas Boas, a atual Rua da Indenpendencia. Diz que o nome de
Cel. Victoriano Villas Boas está ligado a todas as instituições de caridade
de Botucatú”.

Aprovado o projecto, foi promulgada a seguinte lei:

LEI N. 41

Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de Botucatú,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que

A Camara Municipal de Botucatú decreta e eu promulgo a seguinte
lei:

Artigo 1º - A Rua da Independencia passa a denominar-se Rua
Cel. José Victoriano Villas Boas.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatú, 25 de novembro de 1936.
                                                        O Prefeito Municipal,
                                                           Antonio de Moura Campos.

Publicada na Secretaria da Prefeitura de Botucatú, em 25 de
novembro de 1936.
                                                      O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.
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Nota: O Cel. José Vitoriano Vilas Boas foi vereador da Câmara
Municipal de Botucatu, nos anos de 1905, 1906 e 1907.

Ipanema, rua
1930 - Câmara.
1937 - Lei. Rua Dr. Carlos de Campos, nome atual (2007).

RUA IPANEMA

A escolha da designação de Ipanema, para esta rua, foi feita na
sessão da Câmara realizada a 20 de junho de 1930. O trecho da ata desta
sessão, relativo ao assunto, já está transcrita na descrição que fizemos da
Rua Monte Alegre.

Necessitando fazer o emplacamento da cidade, conforme contrato
que a Prefeitura havia feito com uma firma de São Paulo, era necessária a
apresentação de uma relação geral de todas as ruas e, existindo diversas
sem nome, a Câmara as denominou: entre elas figurava a Rua Ipanema,
localizada entre as ruas Monte Alegre e São Banedicto, que hoje são Rua
Cel. Fernando Prestes e Rodrigues Alves.

A escolha do nome Ipanema não tinha significação alguma. Talvez
tenha sido o primeiro surgido à mente de quem o escolheu.

A denominação permaneceu até 1936. Na ata da sessão realizada
pela Câmara, em 14 de dezembro desse ano, está este trecho: “Projecto
de Lei n. 56 - A Camara Municipal de Botucatú. Decreta: Art. 1º - A actual
Rua Ipanema passa a denominar-se Rua Carlos de Campos. Art. 2º - Das
placas indicativas devem constar “Presidente de São Paulo de 1924 a
1928”. Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario. Sala das sessões, 14 de Dezembro
de 1936. (a) Deodoro Pinheiro”. A Câmara julgou o projeto digno de
consideração, o qual, depois das discussões regulamentes, foi convertido
na lei seguinte:

LEI N. 55

Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de Botucatu,
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usando das attribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que:
A Camara Municipal de Botucatú decreta e eu promulgo a seguinte

lei:
Artigo 1º - A actual rua Ipanema passa a denominar-se rua Dr.

Carlos de Campos.
Artigo 2º - Das placas indicativas devem constar: “Presidente de

São Paulo de 1924 a 1928”.
Artigo 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrário.
Botucatú, 3 de março de 1937.

                                                        O Prefeito Municipal,
                                                           Antonio de Moura Campos.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em
3 de março de 1937. O Secr. da  Pref. João Thomaz de Almeida.

Italianos, rua dos                                                         Vila dos lavradores.
1930 - Câmara.
1939  -  Ato. Rua Cavalheiro Virgínio Lunardi.
1948 -   Lei. Rua Cesário Motta, nome atual (2007).

RUA DOS ITALIANOS

O Prefeito Municipal, na sessão que a Câmara Municipal realizou
a 20 de junho de 1930, comunicou que havia contratado com uma firma
da Capital o emplacamento das ruas desta cidade e que, entre as cláusulas,
estava uma que estabelecia ter a Prefeitura a obrigação de fornecer uma
relação completa da nomenclatura das ruas. O Prefeito, então solicitou
que a Câmara desse nomes a diversas ruas, que ainda não os tinham.
Propôs os nomes que julgava acertados, pedindo aprovação. Entre os
propostos estavam:

Na Villa dos Lavradores: A) Rua dos Italianos, b) Guayanazes, c)
Sorocabana.

Aprovada a proposta, ficou a via com o nome da Rua dos Italianos,
permanecendo essa designação até 1939.
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O Prefeito Municipal Joaquim do Amaral Gurgel promulgou o Ato
n. 225, de 6 de fevereiro de 1939, e entre os “considerando” que
justificavam o Ato estava: “Considerando que o Cav. Virginio Lunardi foi
um industrial que com a sua atividade, desenvolveu a industria e o comercio
concorrendo para o progresso local”, estabeleceu no artigo 4º: - A rua da
Villa dos Lavradores conhecida pelo nome de Rua dos Italianos passa a
ser denominada “Rua Cavalheiro Virginio Lunardi”.

Esta denominação ficou até 1948, quando foi promulgada a seguinte
lei:

LEI N. 8
                                                         de 9 de abril de 1948.

O Prefeito Municipal de Botucatú, faz saber que a Camara
Municipal decretou e ele sancionou e promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica denominada Praça Cavalheiro Virginio Lunardi, a
Praça onde está localisada a Igreja Matriz da Villa dos Lavradores,

Art. 2º - A atual Rua Cavalheiro Virginio Lunardi passa a
denominar-se Cesario Mota.

Art. 3º - A atual rua Cesario Mota passa a denominar-se Prefeito
Tonico de Barros.

Art. 4º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
                                        Botucatu, 9 de abril de 1948.
                                                       Renato de Oliveira Barros
                                                           Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu em 9
de abril de 1948.
                                                        João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Itapetininga, rua
Ver: Nova de Cima, rua

Jaú, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.



209

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

João Pessoa, praça
Ver: Santa Cruz, largo da

José Galvão, rua
Ver: Boa Vista, bairro da

José Victoriano Villas Boas, rua
Ver: Independência, rua da

Larga de Sant’Anna rua
1886 - Rua Larga de Sant’Anna, para distinguir da Rua de Sant’Anna

(travessa da Rua Riachuelo).
1891 - A parte norte (atual Avenida Santana) continuava com o mesmo

nome na parte sul (atual Avenida Dom Lúcio).
1894 - A parte sul foi chamada Rua do Cemitério, mas popularmente
           era conhecida como Rua do Campo Santo.
1899 - A parte sul passa a chamar-se Avenida Sant’Anna, nome atual
           (2007).
1923 - A parte sul passa a chamar-se Avenida Dom Lúcio, nome atual
           (2007).

Lavapés
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Lavradores, Villa dos
Ver: Estação, bairro da

VILLA DOS LAVRADORES

A primeira denominação para esta parte da cidade foi “Bairro da
Estação”, em consequência da localização da estação da Estrada de Ferro
Sorocabana naquela parte da cidade.

Vamos encontrar a primeira referência a este bairro na ata da sessão
realizada pela Câmara, a 9 de abril de 1892, onde diz: “... que se mande
alinhar os largos que forem necessarios a alinhar novas ruas no bairro da
Estação.”

Está na ata de 4 de junho de 1892: “Requerimento de Victor Atti
pedindo que a Intendencia mande abrir trez ruas de Norte a Sul e de
Nascente a Poente no bairro da Estação em terreno de sua propriedade e
offerecendo gratuitamente á Intendencia o terreno que for necessario para
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as ruas. Posto em discussão foi approvado.”
Ainda em 1892, em novembro, a Câmara decretou uma lei relativa

ao imposto predial e, marcando as ruas para esse tributo, dizia: “... inclusive
no lançamento o Bairro da Estação.”

Em 11 de janeiro de 1894 realisou-se uma sessão da Câmara
Municipal. Os vereadores Caetano Caldeira, Alberto Pereira, José Pires
de Camargo Rocha da Cunha apresentaram uma indicação para que fossem
denominadas diversas ruas da cidade, que ainda não tinham esse requisito.
Após essa indicação fizeram, na mesma sessão, outra indicação, assim
registrada na ata: “Pelos mesmos vereadores ainda foi apresentada a
indicação seguinte: Indicamos que as Ruas existentes no Bairro da Estação
sejão dezigndas por numeração em vez de nomes sendo as da nascente a
poente com a denominação de Ruas e as de norte a sul com a denominação
de Avenidas; ficando por esta forma dezignados do modo seguinte: á Rua
que passa entre os terrenos de propriedade de Victor Atti e o de
propriedade da Companhia União Sorocabana e Ytuana - Rua nº Um -:
as imediactamente seguintes, pelo lado Norte, - Ruas nº dois: nº trez - nº
quatro e assim por diante; a Rua que segue do boeiro mandando fazer
pelo governo do Estado em direção ao municipio de São Manoel e que
passa em frente as casas de Henrique Pavão, Antonio Miqueluche e outros
- Avenida nº Um - e as immediactamente seguintes pelo lado do nascente
- Avenida nº dois; nº trez, nº quatro e assim por deante. Sala da Camara
Municipal de Botucatú, 11 de janeiro de 1894 - Cetano Caldeira, Alberto
Pereira, José Pires de Camargo Rocha, Francisco Braz da Cunha.”

Em 1894 teve início o nivelamento das ruas do Bairro da Estação.
Lê-se na ata, de 11 de outubro desse ano, o seguinte: “Foi lido o relatorio
do Dr. Diniz Costa Guimarães relativamente a diverços serviços encombido
pelo Prezidente d’esta Camara e bem assim lembrando a mesma corporação
a conviniencia da alteração da linha de nivel de diverças Ruas desta Cidade.
A Camara tomando em consideração adoctou o nivel nº um do Bairro da
Estação o nivelamento seguinte: Principia em zero na intercecção da mesma
Avenida do lado de cima com a Rua n. um onde se acha cravada uma
estaca na distancia de cento e vinte metros até uma estaca onde deverá
ficar quarenta centimetros acima do solo; e de ahi seguirá outra linha de
nivel até a distancia de cento e noventa e quatro metros onde uma estaca
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sendo nesse ponto o nivel a trinta centimetros abaixo do solo, etc.”
Não conseguimos descobrir a quem pertence a escolha da

denominação de “Villa dos Lavradores”, para o antigo Bairro da Estação.
Informou-nos um amigo que a iniciativa foi do sr. Antonio da Rocha Mattos,
conhecido por Totó Rocha, que residiu naquela parte da cidade e, quando
exerceu o cargo de vereador, escolheu a denominação. Nas pesquisas
que fizemos, nas atas e papéis avulsos do arquivo municipal, não
encontramos confirmação dessa notícia. Talvez tenha sido dada a
denominação sem caráter oficial. O fato é que o nome radicou-se. Talvez
pelo fato de alguns lavradores residirem naquele bairro, talvez pela
proximidade de diversas fazendas. A verdade é que a primeira citação que
encontramos desse nome está na ata da sessão realizada pela Câmara, em
26 de novembro de 1894, no trecho seguinte: “Resolveo que com relação
ao nivelamento da Villa dos Lavradores chame-se concorrentes para o
levantamento do perfil das diverças ruas e avenidas para ser adoctado o
nivelamento mais conveniente, etc.”

Relativo à Villa dos Lavradores está na ata de 20 de dezembro de
1894 o seguinte: “pelo Dr. Joaquim Diniz Costa Guimarães foi apresentado
a esta Corporação um projecto e perfil do nivelamento da Villa dos
Lavradores antigo Bairro da Estação cujo serviço foi feito por ordem do
Presidente segundo ordem da Camara Municipal em sessão de 26 de
Novembro p. passado pela Camara foi approvado e adoctado o referido
projecto cuja linha de nivel são as constantes do relatorio do mesmo
Engenheiro juntamente apresentado com o referido perfil apresentadas, as
linhas de nivel da Avenida nº Um. Projecto de Nivelamento da Villa dos
Lavradores no bairro da Estação, conforme foi approvado pela Camara
em sessão de 20 de Dezembro de 94, e representão os perfis apresentados
a mesma.

Rua n. 1 – Tem 2 linhas de nivel, segundo o eixo; a 1a. começa no
cruzamento do passeio da Avenida n. 1 em 0 m e termina na Avenida n. 2
com 1m de córte n’este ultimo ponto e termina na Avenida n. 2 com 1 m de
córte n‘este ultimo ponto e termina na Avenida n. 4 com 1 m de córte ahi e
0m5 no cruzamento com a Avenida nº 3.

Rua n. 2 - Tem duas linhas de nivel, segundo o eixo: a 1a. começa
no passeio da Avenida n. 1 com 0m,80 de aterro e termina na Avenida n. 4



212

RUAS DE BOTUCATU

com 0m,70 de aterro e 1m,45 no cruzamento com a Avenida n. 3.
Rua n. 3 - Só tem 1 linha de nivel segundo o eixo: Começa no

passeio d’ Avenida n. 1 em 0m e termina na Avenida nº 4 em 0m, cortando
a Avenida n. 3 em 0m tambem.

Avenida n. 1. Tem duas linhas de nivel segundo passeio de cima.
Começa a 1 na Rua n. 1 em 0m, e termina no cruzamento da Rua nº 2 com
0,m80 de aterro ahi; a 2a. começa n’este ponto e termina na Rua nº 3 em
0m, cortando a Avenida n. 2 com 1m,36 de aterro.

Avenida n. 2 - Só tem uma linha de nivel, segundo o eixo: começa
na Avenida n.1 com 1m,36 de aterro e termina na Rua nº 1 em 0m, cortando
a Rua n. 2 com 0m,40 de aterro.

Avenida nº 3 - Tem duas linhas de nivel, segundo o eixo: A 1a
começa na Rua nº 3 em 0m, e termina na Rua nº 2 com 1m,45 de aterro;
A 2a começa nesta ultimo ponto e termina na Rua nº 1 com 0m,50 de
córte.

Avenida nº 4 - Só tem uma linha de nivel, segundo o eixo: começa
na Rua nº 3 em 0m, e termina no cruzamento com a Rua 2 - Botucatú, 21
de 10bro de 1894 - Joaquim Diniz Costa Guimarães”.

Pela transcrição acima poder-se-á avaliar o quanto foi trabalhoso
o nivelamento das ruas da Vila dos Lavradores.

Está na ata da sessão realizada pela Câmara, em 21 de novembro
de 1907, o seguinte: “Pelo veraedor Paulo Fernandes foi aprezentado o
seguinte projecto de Lei n. 14 - “A Camara Municipal de Botuacatú decreta:
Art. 1º - Fica denominada Avenida Major Matheus a Avenida nº 1 do
Bairro dos Lavradores. Art. 2º - Fica denominada Avenida Victor Atti a
Avenida nº 2 do Bairro dos Lavradores. Art. 3º - Fica denominada Rua
Tenente João Francisco a rua nº 1 do Bairro dos Lavradores. Art. 4º -
Fica denominado a Rua Capitão Cruz Pereira a Rua nº 2 do Bairro dos
Lavradores. Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrario. Sala das
sessões, 21 de Novembro de 1907. assig. Paulo Fernandes.” Pelo
Presidente foi dado o despacho: “A Commissão de Justiça para dar parecer.
Souza Aranha.” O projeto foi aprovado.

Há na ata de 20 de maio de 1914 este trecho: “Pelo Prefeito foi
dito que mandando fazer o emplacamento e numeração de ruas e casas da
Villa dos Lavradores, viu-se na necessidade de arranjar denominação official
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para trez ruas. Assim, propunha que a rua paralella á Avenida Major
Matheus, conhecida vulgarmente como Totó Rocha, fosse denominada
“rua Rodrigues Cesar” em homenagem ao fallecido sr. José Rodrigues
Cesar; que a 1a. travessa fosse denominada “Rua Floriano Simões”. Assim
propõe para prestar homenagem a tres prestantes cidadãos já fallecidos,
aos quaes Botucatú muito deve, e para seguir o criterio de dar ás ruas da
Villa dos lavradores nomes de pessoas fallecidas, que tenham prestado
relevantes serviços á cidade. A indicação do Prefeito foi approvada.”

No Relatório, referente a 1914, e apresentado à Câmara em 15
de janeiro de 1915, há este trecho: “Mandei fazer o emplacamento das
ruas e numeração das casas da Villa dos Lavradores, com placas esmaltadas
e observando a nomenclatura official da Câmara.”

No Relatório que o Prefeito apresentou à Câmara, relativo ao ano
de 1915, entre as obras executadas menciona as seguintes: “A Villa dos
Lavradores foi reformada quasi toda. Durante o anno foram feitas sargetas
e meios-fios nas ruas Major Matheus, Victor Atti, Rodrigues Cesar e
Floriano Simões, numa extensão de 188 metros e 40cms, ao preço de
5$500. As sargetas e meios-fios assentados na cidade toda foram na
extensão de 1644 metros e 50 cms; os boeiros em numero de 5; nas ruas
Cruz Pereira e Rodrigues Cesar foram feitos seis sargetões.”

Em 1921 foram instaladas as Escolas Reunidas da Villa dos
Lavradores, constando da ata de 5 de setembro desse ano o agradecimento,
feito pelo seu diretor, do auxílio prestado pela Câmara para as suas
instalações.

Está registrado na ata da sessão realizada pela Câmara, em 20 de
outubro de 1923, ter sido substituído o Imposto de Metragem pelo Imposto
de Viação. Em um dos seus artigos marca os perímetros para incidência e,
entre eles estabelece “Villa dos Lavradores, terreno aberto 2$250 por
metro; cercado $750; murado $375.”

Em 1930 a Prefeitura contratou o emplacamento de todas as ruas
da cidade e, havendo diversas sem denominações, consultou a Câmara
para a escolha de nomes. Consta da ata, de 20 de junho desse ano, ter
sido feita a escolha solicitada. Foram dados nomes a várias ruas situadas
na cidade e para a Villa dos Lavradores as seguintes: “Na Villa dos
Lavradores – a) Rua dos Italianos; b) Guayanazes; c) Sorocabana e Rua
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Dr. Gaspar Ricardo”.
Faremos as descrições de todas as ruas da Vila dos Lavradores, de

uma a uma, especificamente.

Lençóes
Ver: Freguesias (Lençóes)

Levy de Almeida, praça      Vila dos Lavradores.
1936 - Lei. Praça Levy de Almeida, nome atual (2007).

PRAÇA LEVY DE ALMEIDA

O Cel. Antonio José de Carvalho Barros, quando Prefeito Municipal
de Botucatu, na sessão realizada pela Câmara, em 20 de março de 1916,
propôs, conforme está na ata, o seguinte: “O sr. Prefeito Municipal solicitou
autorização para comprar um triangulo de terreno existente entre as ruas
Victor Atti, Galvão Severino e João Francisco, na Villa dos Lavradores.
Esse terreno pertence á sra. D. Antonia Antunes, que encontrou para nelle
fazer edificação particular, mas sendo de grande utilidade conservar esse
terreno como praça publica solicitou essa auctorização, que é a seguinte:

Resolução n. 8
                                    de 20 de março de 1916.
                          A Camara Municipal de Botucatú, resolve:

Fica o Prefeito Municipal autorizado a comprar por trezentos mil
réis o terreno existente no cruzamento das ruas Victor Atti, Galvão Severino
e João Francisco para ser conservado como praça publica.

As despesas para essa compra correrão pela verba “Obras Publicas”.
Essa Resolução foi aprovada, com força de lei, e a aquisição foi

efetuada, permanecendo o terreno como praça, mas sem denominação,
até 1936.

A 6 de outubro de 1936, a Câmara Municipal realizou uma sessão
ordinária, estando registrado na ata o trecho seguinte “Finda a leitura do
expediente foi dada a palavra ao vereador Celso Dias, que proferiu o
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seguinte discurso: Snr. Presidente. A memoria dos vultos que fizeram pelo
progresso de nossa terra deve ser cultuada com carinho, etc.”, e continua
enaltecendo as qualidades do saudoso professor Martinho Nogueira, para
propor que desse o seu nome a uma praça pública. Ao terminar esse
discurso, disse o professor Afonso Celso Dias o seguinte: “Snr. Presidente.
Ha mais vulto magnanimo e que muito fez pela nossa terra, digno da modesta
homenagem que se consubstancia no projecto que vou passar ás mãos de
V. Excia. Refiro-me á figura do fulgurante jornalista botucatuense, Levy
Thomaz de Almeida, tão cedo roubado ao nosso convivio. Grande parte
dos seus 33 annos de existencia escoou-se em trabalhos e luctas no
jornalismo, em forte contribuição pelo progresso de Botucatú. Os seus
peregrinos dotes de inteligencia e as suas innegaveis probidades de caracter,
tornaram-no admirado e querido da sociedade a que pertenceu. Com
brilhantismo invulgar dirigiu, por uma decada de annos, o conceituado orgão
local “Correio de Botucatú” defendendo e orientando, com intelligencia e
ponderação, todos os problemas que interessavam a nossa bella cidade e
o nosso rico municipio. Viveu Levy de Almeida pela intelligencia e pelo
coração, deixando em todos os espiritos uma immorredoura saudade. Certo
estou, por isso, de interpretar o sentir de todos os seus conterraneos,
apresentando á consideração dos meus nobres collegas de vereança o
seguinte projecto de lei, que tem o numero 40: - A Camara Municipal de
Botucatú decreta: Artigo 1º - Fica denominada “Levy de Almeida” a praça
situada na Villa dos Lavradores, entre as ruas Victor Atti, Tenente João
Francisco e Galvão Severino. Artigo 2º - Das placas indicativas constará
tambem o seguinte “Jornalista Botucatuense”. Artigo 3º - A presente lei
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario. Sala das sessões, 6 de outubro de 1936. (a) Affonso Celso
Dias.”

Considerando objeto de deliberação, foi aprovado em primeira
discussão.

A segunda discussão ocorreu em 20 do mesmo mês de outubro.
Está na ata: “2a. discussão do projecto de lei n. 40. Denominação de
Praça “Levy de Almeida” á praça situada na Villa dos Lavradores, entre as
ruas Victor Atti, Tenente João Francisco e Galvão Severino. Posta em
discussão e votação, foi approvada. Terminada a votação desse projecto,
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o vereador sr. Celso Dias pede a palavra e lê o seguinte requerimento:
Requeremos a dispensa da redação final do projeto de lei n. 40, afim de
que seja immediatamente remettido á promulgação. Sala das Sessões, 20
de outubro de 1936. (aa) Affonso Celso Dias, Deodoro Pinheiro e
Domingos Bacchi.” Submetido á deliberação da casa esse requerimento,
foi elle approvado e em consequencia o projecto dispensado da redação
final.”

Assim, foi promulgada a lei seguinte:

LEI N. 33
O Doutor Nestor Seabra, Prefeito Municipal Interino de Botucatú,

usando das attribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que
A Camara Municipal de Botucatú decreta e eu promulgo a seguinte

lei:
Artigo 1º - Fica denominada “Levy de Almeida” a praça situada na

Villa dos Lavradores, entre as ruas Victor Atti, Tenente João Francisco e
Galvão Severino.

Artigo 2º - Das placas indicativas contará tambem o seguinte:
“Jornalista Botucatuense”.

Artigo 3º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposiç½s em contrario.

Botucatú 21 de outubro de 1936.
                                                         O Prefeito Municipal Interino,
                                                         Nestor Seabra.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú em 21
de outubro de 1936.
                                                      O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.

Liberdade, largo da
Ver: Matriz, pátio da

Lourenço Castanho, rua                                            Vila dos Lavradores.
O nome é anterior a 1950, mais ainda nessa data não oficial. É o nome
atual (2007).
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RUA LOURENÇO CASTANHO

A Rua Lourenço Castanho está situada na Vila dos Lavradores. Essa
denominação não oficial, embora venha conhecida de há muitos anos.

Pesquisando nas atas das sessões da Câmara Municipal, uma única
vez encontramos referência ao nome de Lourenço Castanho. Essa referência
está na ata de 14 de maio de 1884, no seguinte trecho: “Foi lido um officio
do Fiscal Vicente Rodrigues Ribeiro, fasendo sentir a Camara o seguinte:
primeiro, É necessario abrir-se um beco, no pasto pertencente a serra da
agua que foi do Tenente João Francisco de Freitas, para servidão publica;
2º - abrir a margem do ribeirão que se acha dentro do mesmo cercado;
terceiro é necessario aplicar se fornecidas nos formigueiros para estinção
dos mesmo; quarto, é de necessidade compor se dois becos, sendo um
que desse para a caza do Rocha e outro em frente a caza de Lourenço
Castanho; etc.”

Esses “dois becos” estavam situados na cidade, pois em 1884 ainda
não existia a Vila dos Lavradores. É de presumir-se que Lourenço Castanho
tivesse sido proprietário de uma chácara nos arredores da cidade, onde
posteriormente foi conhecido por Bairro da Estação e, em seguida, Vila
dos Lavradores. Mudando-se da cidade para essa chácara, a estrada que
passava fronteira à sua propriedade transformou-se em rua, que tomou o
seu nome, como era hábito naquela época designar-se uma via pelo nome
do morador de maiores relações ou de maior evidência, que nela residisse.

Nada mais encontramos relativos a Lourenço Castanho. Em todo
caso, a designação vem permanecendo na via pública.

Major Leônidas Cardoso, rua¹
Ver: Collegio, rua do

Major Matheus, avenida      Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

AVENIDA MAJOR MATHEUS

Esta via primitivamente foi a estrada de rodagem que ligava Botucatu
a Lençóis e São Domingos; ao sertão, enfim.
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Com a chegada da Estrada de Ferro Sorocabana a Botucatu, a
Estação foi localizada naquele lado da cidade. Os moradores começaram
a aglomerar-se nas proximidades da Estação, iniciando-se a formação do
bairro.

Victor Atti era proprietário de uma chácara naqueles arredores e
logo se apercebeu que a cidade para ali se estenderia. Verificou a
necessidade da abertura de ruas, para a formação de um bairro, venda de
terrenos, para construções de casas, um bom negócio, enfim. Pondo a
idéia em execução à Câmara a abertura de ruas. Encontramos na ata, de 4
de junho de 1892, a referência seguinte: “Requerimento de Victor Atti
pedindo que esta Intendencia mande abrir tres ruas de Norte a Sul e de
Nascente a Poente no bairro da Estação em terreno de sua propriedade e
offerecendo gratuitamente a Intendencia o terreno que fôr necessario para
as ruas. Posto em discussão foi approvado.”

Em 11 de janeiro de 1894, os vereadores Caetano Caldeira, Alberto
Pereira, José Pires de Camargo Rocha e Francisco Braz da Cunha
apresentaram à Câmara uma indicação, “no sentido de dar-se nomes a
diverças Ruas que ainda não os tem”. Na relação das ruas, que nessa
ocasião foram denominadas, estavam as do Bairro da Estação, abertas
em terrenos de Victor Atti. Está na ata: “Indicamos que as Ruas existentes
no Bairro da Estação sejão designadas por numeração em vez de nomes
sendo as nascentes a poente com as denominações de Ruas e as de norte
a sul com a denominação de Avenidas; ficando por esta forma dezignadas
do modo seguinte: A Rua que passa entre os terrenos de propriedade de
Vitor Atti e o da propriedade da Companhia União Sorocabana e Ytuana
- Rua nº Um; as immediatamente seguintes, pelo lado Norte - Rua nº dois;
nº treis; nº quatro, e assim por deante; a rua que segue o boeiro mando
fazer pelo governo do Estado em direção ao Municipio de São Manuel e
que passa em frente as casas de Henrique Pavão, Antonio Miqueluce e
outros, Avenida nº Um; e as immediatamente seguintes pelo lado nascente
- Avenida nº dois, nº trez, etc.”

Por esse trecho de ata verifica-se que o primeiro nome da Avenida
Major Matheus foi Avenida Número Um, nº treis, nº quatro,  e  assim  por



219

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

deante; a rua que segue o boeiro mando fazer pelo governo do Estado em
direção ao Municipio de São Manuel e que passa em frente as casas de
Henrique Pavão, Antonio Miqueluce e outros, Avenida nº Um; e as
immediatamente seguintes pelo lado nascente - Avenida nº dois, nº trez,
etc.”

Por esse trecho de ata verifica-se que o primeiro nome da Avenida
Major Matheus foi Avenida Número Um.

O nivelamento das ruas do Bairro da Estação, já então denominado
Villa dos Lavradores, foi começado em 1894. Veja-se, na ata de 26 de
novembro desse ano, o seguinte trecho: “Resolveo que com relação ao
nivelamento da Villa dos Lavradores chama-se concorrentes para o
levantamento do perfil das diversas ruas e avenidas para ser adoctado o
nivelamento mais conveniente e relativamente aos boeiros chamar-se
concorrentes para o fornecimento de planchões de 20 palmos de
comprimentos sobre 2 de largura por duas polegadas de espessura, devendo
os concorrentes declarar em suas propostas o tempo minimo para a entrega
dos mesmos e o preço de cada planchão.”

Foi em 1907 que a Avenida Número Um passou a ser denominada
Avenida Major Matheus. Na ata da sessão realizada pela Câmara, a 21
de novembro desse ano, está o seguinte: “Pelo vereador Paulo Fernandes
foi apresentado o seguinte projecto: de Lei nº 4 - “A Camara Municipal de
Botucatú decreta: Art. 1º - Fica denominada Avenida Major Matheus a
Avenida nº 1 do Bairro dos Lavradores. Art. 2º - Fica denominada Avenida
Victor Atti, etc.”

Em 1923 o imposto de metragem foi substituído pelo Imposto de
Viação, tendo sido promulgada a Lei n. 310, que estabeleceu no parágrafo
único do artigo 1º: “Os impostos de Viação recahirão sobre terrenos não
edificados fazendo frente para as vias publicas da cidade e dos Bairros
Alto e Villa dos Lavradores, etc.”

No artigo 3º estabeleceu essas, a seguinte: “Avenida Major
Matheus - Cercados 1$500 - Abertos - 4$500 - Murados $750.”

Major Moura Campos, rua¹                                                 Bairro Alto.
Ver Pernambuco, rua
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Em 1947 a Assembléia Legislativa do Estado estabeleceu a
Secretaria da Assembléia para Assuntos Municipais, que tinha incumbência
de examinar a atuação dos Prefeitos e tudo quanto se relacionasse com a
administração dos Municípios.

O Prefeito de então, desejando prestar uma homenagem a um ex-
Prefeito, dirigiu à citada Secretaria o seguinte ofício:

“Botucatu, 6 de outubro de 1947.
Ilmo. Sr. Dr.
Francisco Luiz de Almeida Salles
DD. Diretor da Secretaria da Assemblea para Assuntos

                                                                       Municipais.

São Paulo
Para o devido encaminhamento e aprovação, junto a este faço a

V. S. a remessa de um projeto de lei denominado “Rua Major Moura
Campos” a uma via desta cidade.

A justificativa deste projeto está nos “considerando” que antecedem
ao projeto de lei ora apresentado e cuja aprovação é uma merecida
homenagem a um botucatuense de renome.

Reitero os protestos de toda estima e consideração.
                    Prof. Adolpho Pinheiro Machado,
                             Prefeito Municipal.

PROJETO DE LEI
O Prefeito Municipal de Botucatu, tendo em vista o pedido que lhe

foi endereçado para que se prestasse uma homenagem ao Major Antonio
de Moura Campos, e

Considerando que esse antigo botucatuense exerceu neste municipio
elevados cargos eletivos, tais como vereador, presidente da Camara

Municipal e Prefeito, em muitas legislaturas;
Considerando que no desempenho de todos os encargos sempre se

houve com maxima correção, agindo com maior elevação de animo;
Considerando que a perpetuação de seu nome em uma via publica é

um ato de grande alcance social e de justiça,
Resolve apresentar á aprovação superior o seguinte
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O Prefeito Municipal de Botucatu, nos termos do inciso II, do artigo
3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias da Constituição
Estadual, promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica a atual Rua 5, no bairro denominado “Vila São Lucio”,
denominada “Rua Major Moura Campos”, em homenagem e perpetuação
do nome dessa prestante  botucatuense.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrario.
                      Prof. Adolpho Pinheiro Machado,
                               Prefeito Municipal.

O projeto foi submetido à apreciação da Assembléia Legislativa
do Estado e, depois de devidamente aprovado, foi promulgada a lei
seguinte:

LEI N. 11
                                                     de 29 de novembro de 1947.

O Prefeito Municipal da Botucatu, nos termos do inciso II, do art.
3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias, da Constituição
Estadual, Promulga a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada Rua Major Moura Campos a via Publica
situada no bairro Vila São Lucio e designada na planta da cidade sob o
numero 5 (cinco).

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 29 de novembro de 1947.
                                                        Adolpho Pinheiro Machado
                                                            Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu,
em 29 de novembro de 1947.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Major Nicolau Kuntz, rua
Ver: Boa Vista, bairro da

Marechal Deodoro, rua
Ver: Cadeia, rua da

PROJETO DE LEI
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Margem do Ribeirão, rua da
1859 - Tentativa de abertura, mas houve muitos entraves
           para desapropriação de terras. Era um pequeno
           caminho, com esse nome.
1863 - Rua Nova, com abertura apenas parcial.
1884 - Câmara. Rua Rangel Pestana. Popularmente, Rua do Sapo ou
           Ruas dos Sapos.
1889 - Rua do Mercado, popularmente.
1892 - Rua Rangel Pestana, nome atual (2007). Popularmente
           continuou conhecida como Rua do Sapo.

RUA DA MARGEM DO RIBEIRÃO

Para os primeiros moradores de Botucatu, coisas que certamente
lhes atraíram a atenção foram o ribeirão, que lhes fornecia água farta para
o arranchamento e depois para a povoação, e a proximidade em que
ficaram, não só da mata virgem (onde, de antemão, já vislumbravam grandes
lavouras, colheitas abundantes, de proporção até então desconhecidas),
como dos rincões de campos intermináveis, onde o gado encontraria
vastíssima largueza e suculenta pastagem, para engordar, crescer, com
fartura talvez jamais encontrada.

Lendo-se as atas da Câmara e papéis avulsos do arquivo municipal,
deles bem se percebe, no esforço dos que tinham qualquer parcela de
mando, assim como no povo, que começava a se aglomerar, o sentido
nítido de deixar livre o rio “para servidão pública”, e mesmo a luta dos que
se haviam apossado de terrenos à beira da água, para não perderem a
grande conquista feita.

Imaginavam nossos primeiros botucatuenses, que aquele riozinho
murmurante fosse suficiente para abastecer toda a freguezia, como o foi, e
que continuasse assim sendo, para a vila e para a cidade, mas na fartura
satisfeita não previram, como impossível seria prever, que o pobre riachinho
com o andar dos anos ficasse reduzido a um corredor de detritos de toda
espécie, através do seu percurso pela beira da cidade, para lá em baixo
receber a carga pesada, que a rede de esgotos lhe conspurca de vez a
pureza, que por acaso lhe reste.
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É de imaginar-se entre razões determinantes da primeira posada dos
sertanistas, nestas paragens fosse o ribeirão que hoje é o humilde Lavapés,
então correndo dentro da mata espessa e multissecular, rio próximo aos
campos virgens de queimadas, que ofereciam aos audazes bandeirantes a
largueza inesgotável para a “largada” de suas topas, de seus bois carreiros
e cavalos de suas montadas.

Os primeiros vereadores semi-analfabetos, homens de têmpera rija,
já se havia apercebido da necessidade de abertura da “margem do ribeirão”,
nem de leve prevendo que o riozinho, um dia, ficasse sujo, nojento, foco
de miasmas e para a serventia tivesse a população de ir muito longe buscar
outro rio, aprisionando em um tubo de ferro.

Bem quiseram nossos primeiros edis abrir uma avenida à margem
do ribeirão. Tivesse isso se tornado realidade, civilizaria o nosso modesto
Lavapés, “penteando-lhe” as barrancas de gramado, e teria autos
aristocráticos, passando pela avenida, ao lado. Um dia virá, por certo, em
que o pensamento dos edis de 1859 fará a glória de algum Pereira Passos
botucatuense, e uma larga avenida transformará aquela parte da cidade
em uma via de alto valor estético e comercial...

O requerimento citado, quando fizemos o histórico da Rua das
Flores, pedindo a abertura de uma rua, entre essa via e o ribeirão, teve o
despacho concedido “seis meses improrogaveis”, mas esse prazo foi
excedido, e em muito. Datado de 10 de abril de 1859, foi o seu despacho
protelado, e só em junho de 1860 consta da ata que “foi mais posto em
discussão uma petição de Roque da Silva Moraes e outros em que pedem
a esta Camara que fosse aberta a beira da agua do Patrimonio para a
servidão publica, o que entrando em discução foi unanimente deliberado
em que em tempo se attenderia a supplica.”

Também este requerimento não logrou êxito. Vamos encontrar na
ata de 10 de novembro de 1862, outro pedido idêntico, assim expresso:
“foi lido um requerimento de varios habitantes desta Villa pedindo a abertura
das Aguadas, isto da margem do ribeirão que banha a Villa a qual foi pulo
Senhor Presidente posto em discução, foi unanimente deliberado que esta
Camara nomio uma commissão composta dos Vereadores Galvão
Severino, Almeida Toledo, e o cidadão José Gomes Pinheiro Velloso, para
examinarem e darem parecer a respeito, se o publico tem necessidade de
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tal abertura”. Velozo não era vereador. Rábula, naturalmente foi incluído
na comissão como... jurisconsulto.

A comissão desempenhou seu mandato a 15 de novembro, mas a
Câmara, por qualquer circunstância, só a 6 de janeiro de 1863 discutiu o
parecer apresentado, que é o seguinte: “Parecer sobre a representação de
Manoel Ignaçio Pereira Braga e outros moradores nesta Villa relativamente
a abertura da Margem do Ribeiram da mesma apresentou o seguinte: A
commissão de pareseres de pois de procederem escropulozo exzame e
vistoria em toda margem do Ribeiram desta Villa passa a declarar os
seguinte. He de reconhecida de utilidade Publica a abertura de toda a
margem do Ribeirão na distancia de seis braças na forma das posturas
Municipais isto lhe onde permittir o Terreno e o Quintal exceder a vinte
braças; Devendo-se tirar as ditas braças de quarteirão em quarteirão
fazendo o ponto o barranco do Ribeirão para que sendo tirado em linha
recta a grande distancia sendo que em parte foge muito e em outras a linha
atravessará a Agua: outro sim a commissão julga desnecessaria
inconveniente e prejudicial a Rua progetada entre a Rua de Baixo e o
Ribeirão. É este o parecer da Commissão que submette a Consideração
da Illustricima Camara Municipal, como lhe he permittida, Botucatú, quinze
de novembro de mil oitocentos e sessenta e dois Manoel de Almeida
Toledo, José Gomes Pinheiro Vellozo, Antonio Galvão Severino. No que
posto em discuçam foy vencido pela negativa do parecer da commissão
voctando pela negativa do parecer dos Vereadores Dutra Pereira, Ferreira
Godinho e Correia da Silva, e a favor Galvão Severino.”

No dia seguinte realizou-se outra sessão e da ata consta esta parte:
“Pelo vereador Dutra Pereira foi oferecida as seguintes indicaçam. Que
tendo sido sugeita na çeçam de ontem á questão da abertura da varja do
Ribeiram desta Villa por com cequencia de hum abaixo assignado que
apareceo; E podendo ter acontecido que na votaçam avida ha este respeito
ouvesse algum engano ou iquivoco de algum Vereador, indicava que de
novo fosse esta Questam sugeita a discuçam como ratificando-ce a votação
a seo respeito havida na ceçam de hontem aprovado. Pello Presidente
Marianno Carriel foi apresentada a seguinte Indicação. Que visto voltar a
discuçam a materia da ceçam de hontem sobre a abertura da varja do
Ribeirão tem a ponderar que sendo diferente fundos de quintaes que inibicam
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no Ribeirão, ums de titolo por que foi comprado e pago, outros do
Patrimonio era necessario por isso pençar e resolver com maduresa sobre
este assunto, visto que o direito de propriedade é garantido, a assim indicava
para conhecimento da Camara e que tal ves fosse conveniente ser
consultado ao Governo da Provincia a tal respeito. Posto em discução.
Foi voctado e vencido por maioria de voctos adoctando-se o parecer da
commição trasquito na acta da ceçam de ontem; isto he devendo esta
Camara espidir as providençias precizas para a abertura de toda a margem
do Ribeirão desta Villa ficando marcado o praso de quatro meses para os
proprietarios franquearem a margem do referido Ribeirão para utilidade
Publica feixando o fundo de seos quintaes na forma do referido parecer da
Commissão para cujo fim deverão ser intimados pello fiscal respetivo a
quem se devera ordenar o comprimento deste dever. Votarão porem contra
esta decisão os vereadores Marianno Carriel e Correia da Silva e os mais
a favor.”

Os vereadores que fizeram parte dessa sessão foram João Mariano
Carriel, Caetano Ferreira Godinho, Bernardino Dutra Pereira, José
Francisco Correia da Silva e Galvão Severino.

Foi uma resolução memorável a da abertura da margem do ribeirão.
Os proprietários de terrenos, cujos fundos iam até a água, não se
conformaram, nem achavam admissível que se lhes fosse tirada a posse da
beira do rio. Para eles era uma desvalorização de suas propriedades, um
ataque aos seus direitos. O caso foi motivo para largas discussões e
acirrados bate-bocas. A abertura da margem não era obra fácil. Os
protestos surgiram, os comentários entrecruzaram-se, o assunto ocupou
por longo tempo os entendidos frequentadores da botica...

Entretanto, a Câmara estava no firme propósito de levar avante a
empreitada. Da sessão realizada a 13 de abril de 1863, consta da ata que,
“Pelo vereador Galvão Severino foi pedida a palavra, e feito ver que o
Fiscal devia receber ordem desta Camara para a abertura da margem e
arretirada das sercas particulares na forma do parecer da commissão digo
em sessão anterior de Janeiro do corrente anno: o que posto em discussão
foi pelo Vereador da Cunha pedido a palavra e ponderado que era de
opinião que se fizesse abertura ficando as margens francas, visto que as
lavadeiras lavão as roupas nos becos e elle proprio quando tem de passar
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com suas boiadas vai pedir às mesmas licença para franquiarem a passagem.”
A seguir, o vereador Carriel, apoiando o parecer de Cunha, ponderou que
a abertura deveria ser feita em todo o terreno que pertencesse ao patrimônio,
tendo a Câmara deliberado autorizar o Fiscal a efetivar a medida.

O Fiscal, todo compenetrado de sua importância, porejando
autoridade, foi cumprir as “orde da Camêra”... Quase entrou na lenha! Foi
repelido, ameaçado, voltou amedrontado. Da ata de 13 de julho de 1863
consta a apresentação de “Hum requerimento digo de um officio do Fiscal
participando que por determinação desta Camara foi ter com os
proprietarios de terrenos da beira da aguada desta Villa para franquearem
a serventia da mesma e todos responderão que quando o proprietario
Manoel Theodoro de Aguiar franqueaçe que elles o mesmo farião e que
este dissera que embargaria a semelhante detreminação pello maios
competentes”. A Câmara não aceitou as alegações do Fiscal e mandou-o
que “cumprice com as ordens da Camara, pois, embora os proprietarios
vocalmente declaracem oupozição mais não sendo isso Basptante para
dicta exicução deixasse de cumprir pois que sem aver documentos não
pode a Camara reconhecer tal oupozição.”

Novo apuro do Fiscal. Tinha que cumprir as ordens... mas, como?
Era briga na certa, talvez pancadaria ou coisa pior.

Nessa mesma sessão resolveu a Câmara “consultar o Governo da
Provincia sobre as medidas con veniente e o processo assiguir para essa
abertura atenta a necessidade de algumas desapropriações”... No dia
seguinte a Câmara, gravemente, nomeou uma “Commissão Especial
deredação” para escrever o ofício ao Governo, fazendo a consulta. Em
novembro o Governo respondeu “que nas leis provinciais nº 38 de 18 de
Março de 1836 e nº 22 de 17 de Abril de 1855 encontrará esta Camara
os meios que deve empregar quando houver de proceder qualquer
desapropriação de utilidade publica.”

O documento n. 57, datado de 8 de agosto de 1864, é um
requerimento assinado por Lourenço Thomaz da Silva, assim expresso:
“Diz Lourenço Thomaz da Silva que tendo o Fiscal desta Camara entimado
ao suppe para franquear a margem do Ribeirão, que corre nos fundos da
propriedade do suppe, na conformidade da Postura 50 vem expor a VVSS.
que o suppe está prompto a obedecer a essa ordem com tanto que os
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proprietarios e ali moradores, e com terrenos que tbem cheguem a margem
do dicto Ribeirão, obedeção de prompto a essa ordem, pois o sol nace
para todos, ou por outra, a lei é igual para todos. Si a justiça não for feita
ao Suppe por parte de VVSS, então o Sppe. Desde já protesta procurala
nos tribunais competentis.’’

Mesmo com a tenaz oposição, havia quem acreditasse na realização
da abertura da rua da margem, tanto que na ata da Câmara, datada de 3
de setembro de 1865, está registrada a entrada de um requerimento de
“Pedro Domingues de Moraes pedindo des braças de terreno na que tem
de ser abrir na margem do Ribeirão junto aos terrenos de Ignacio de Lima.”

A briga continuou anos em fora... Não se realizou a abertura tão
sonhada. Entretanto, a rua que a comissão de 1862 achava “desnecessária
e prejudicial” foi exatamente a que foi aberta e constitui atualmente a Rua
Rangel Pestana.

A abertura da margem do ribeirão teve a sua parcela de realização,
pois ainda hoje pode ser observado que as cercas dos quintais que descem
para o rio, não passam para a outra margem. Alguns atuais proprietários
de terrenos marginais ao ribeirão avançam suas cercas até a beira da água,
mas, estudando-se os seus direitos e escrituras, chega-se à conclusão de
que o parecer da comissão de 1862 foi em parte cumprida.

Encontra-se na ata de 14 de maio de 1884 esta citação: “É necessario
abrir-se um beco, no pasto pertencente a serra da agua que foi do Tenente
Francisco de Freitas, para servidão publica; 2º abrir a margem do ribeirão
que se acha dentro do mesmo cercado.”

Dez anos depois dessa última citação, ainda não se havia aberto a
margem do ribeirão. Na ata de 26 de novembro de 1894 está o seguinte:
“Foram lidos os relatorios do fscal João Manoel da Silva constando o
primeiro do seguinte: 1a. - Sobre a conservação de limpesas no Xafaris
d’esta cidade. 2º - Communicando a Camara que os proprietarios de
terrenos a margem do Ribeirão Lavapés não querem recuar suas cercas
da margem do mmo Ribeirão, não obstante já serem intimados por duas
vezes; e que só alguns obedeceram e que o Snr. João José Plens e Miguel
Cioffe oppuzeram-se a intimação não mudando suas cercas; 3º - que
ordenou todos os particulares que estão removendo terras que depositem
na rua a margem do Ribeirão visto aquella rua precisar de terras, e assim
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haver economia pa. a municipalidade, porem o Snr. João José Plens não
consentio, fazendo retirar os carroceiros ate com ameaças; 4º que é de
necessidade de uma calçada no portão do Cimiterio Municipal cuja deverá
ser de um metro de largura para o lado de fora em para o lado de dentro;
e bem assim carretilhas no portão ectc; 5º Communicando haver no dia 19
do corrente embargado a reconstrução de um predio à Rua Rangel Pestana
pertencente ao Cidadão Miguel Cioffe, por infracção do Art. 9º das
Posturas Municipaes e regulamento de 12 de Março de 1892. Posto em
discussão artigo por artigo, pela Camara foi resolvido por unanimidade de
votos o seguinte: Quanto a 1a parte para que seja executado o artigo 51 §
4º das Posturas Municipaes. 2a. Parte Intimar os proprietarios para que
removão suas cercas para o lugar já determinado sob pena da Camara
mandar abrir os ditos terrenos. 3º - Esta Camara julga prejudicado com a
resulução da segunda parte. 4º Fica encarregado o Fiscal de Obras Publicas
a mandar fazer o serviço no Cemiterio, debaixo de sua fiscalização. 5º
Finalmente a Camara ficou inteirada.”

Compareceram à sessão realizada pela Câmara, a 3 de fevereiro de
1900, os vereadores Cel Raphael de Moura Campos, presidente, Dr.
Raphael Ferraz de Sampaio, Intendente (Prefeito), Antonio Ignacio de
Oliveira, Augusto Gomes Pinheiro Machado, Dr. Miguel Zacarias de
Alvarenga e Amando de Amaral Barros. Foram discutidos diversos
assuntos, entre os quais o relativo ao saneamento do ribeirão Lavapés. O
Intendente, Dr. Raphael Ferraz de Sampaio, apresentou diversas indicações
e, entre elas, a seguinte: “Pelo mesmo vereador ainda foi dito que como
unico meio de saniar as margens do ribeirão Lavapés que corta esta cidade,
entendia que esse ribeirão deveria ser canalisado e aberto de cada um de
seus lados uma avenida de quinze metros de largura, cada uma margeado
o mesmo ribeirão, e que para esse fim, fossem dasapropriados alem dos
terrenos que a Camara já possue a margem esquerda do mesmo Ribeirão,
tantos que precizasse para esse fim que entendendo-se com diversos
proprietarios desses terrenos, já obteve doação dos mesmos para esse
fim. Pelo mesmo vereador ainda foi dito que o cidadão Antonio Cantilena
offereceu o terreno precizo para ser aberta uma Rua com quinze metros
de largura, para caminho do novo Matadouro, rua essa deverá principiar
no pontilhão da Avenida Floriano Peixoto, em direção ao primeiro pontilhão
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do caminho do mesmo Matadouro, com obrigação da Camara fechar um
trecho de caminho do mesmo Matadouro, comprehendido entre o Ribeirão
que desce da chacara do Capitão Tito de Mello, e a referida Avenida
Floriano Peixoto, e nesse sentido offerece a consideração da caza o seguinte
projecto de lei: Projecto de lei n... A Camara Municipal de Botucatú decreta:
Artigo 1º - Fica declarado de utilidade publica municipal, todo terreno nas
margens do ribeirão Lavapés, desde a intersecção do mesmo com a rua
do Riachuelo até a sua confluencia com o ribeirão que desce da chacara
do Capitão Tito Corrêa de Mello, na largura de quinze metros de cada
lado, para o fim de serem abertas duas Avenidas, uma de cada lado do
mesmo ribeirão. Artigo 2º - Fica o Intendente autorizado a fazer a
canalisação do mesmo ribeirão na sessão acima referida e a proceder a
desapropriação dos terrenos marginaes na forma declarado no artigo
anterior, e a receber as escripturas das doacções que para esse fim forem
feitas a municipalidade. Artigo 3º - Fica igualmente o Intendente autorisado
a abrir uma rua da largura de quinze metros, a qual principiará na Avenida
Floriano Peixoto, junto ao pontilhão, ao lado direito do ribeirão em direção
a primeira ponte construida no caminho do novo Matadouro Municipal, e
a fechar o trecho de caminho entre a referida ponte e a mesma Avenida.
Artigo 4º - Fica o Intendente igualmente autorisado a proceder as
respectivas dasaproriações e a aceitar as escripturas das doacções que
para esse fim forem feitas a municipalidade. Artigo 5º - Ficam revogadas
as disposições em contrario. Salla das Sessões 3 de fevereiro de 1900.
Raphael Ferraz de Sampaio.”

Esta foi uma tentativa para a abertura da margem do ribeirão. Muito
mais avantajada que todas as anteriores, pois as primeiras só abrangeriam
o trecho entre as ruas Moraes Barros e Visconde do Rio Branco, e a
proposta do dr. Raphael Sampaio estenderia o melhoramento a toda
margem do ribeirão, desde a sua interseção com a Rua Riachuelo (Bairro
do Lavapés), até encontrar o pontilhão na Avenida Floriano Peixoto. Essa
referência de “pontilhão” é relativa ao bueiro que existiu nessa Avenida,
construído em 1893 e demolido em 1949, e em cujo local foi construída
uma ponte. Esse bueiro, desde o início da construção, o povo o chamou
de pontilhão, motivo por que o legislador também empregou o termo.

Um indício digno de nota aparece quando o vereador, ao argumentar
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a proposta, disse: ‘‘...e que para esse fim fossem desapropriados, alem
dos terrenos que a Camara já possue a margem esquerda do mesmo
Ribeirão, tantas quantas fossem precisas para esse fim.’’ Essa referência
corrobora o afirmamos linhas atrás: a abertura da margem do ribeirão teve
a sua parcela de realização.

Em 3 de março de 1900 realizou-se uma sessão da Câmara, na qual
a Comissão de Obras Pública apresentou o seguinte parecer, relativo ao
projeto acima: ‘‘A Commissão de obras publicas, não obstante reconhecer
a utilidade dos melhoramentos indicados no presente projecto de lei, entende
que, não pode ser elle acceito em sua totalidade, em vista  do mau estado
das finanças municipaes, estado este que não comporta as despezas que
será precizo fazer na execução de ditos  melhoramentos, e mesmo por
que, ha outros melhoramentos de mais utilidade publica a fazer o que já
forão autorisados por esta Camara  em  sessões de 16 de fevereiro e 18
de Março do anno proximo passado, não tendo sido feitos por falta de
tempo e dinheiro, como em em seu relatorio disse o honrado Dr. Intendente.
Bem deseja a commissão que seja esta cidade dotada de  todos os
melhoramentos preciosos; mas com grande pesar seu, ve que, pelos maus
estados das finanças municipaes, tão cedo não é possivel sem onerar a
municipalidade com enorme divida que muito a prejudicaria em seu credito,
tornando-se necessário usar de toda previdência na autorização de serviços
dispendiosos. Por  todo o exposto é a commissão de parecer que seja
regeitada a primeira parte  do projecto, composto dos artigos 1º e 2º .
Como a segunda  parte do projecto, composta dos artigos 3º , 4º  e 5º ,
autoriza serviços inadiaveis, a commissão é de parecer que seja acceita
para entrar em discussão.Salla das Sessões da Camara Municipal 3 de
Março de 1900 Antonio Ignacio de Oliveira.’’

O autor do projeto não concordou com o parecer da comissão e
entra em diversas ponderações. Continua a ata: Posto em discussão o
parecer o vereador Dr. Raphel Ferraz de Sampaio, pediu a palavra e disse
que seo intuito quando apresentou o projecto de lei impugnado pelo parecer
ora em discussão foi, não de se proceder já e já as desapropriações a que
se refer o mesmo projecto de lei, mas sim o de ficar a Intendencia habilitada
a acceitar doacções de terrenos marginaes, para por elle serem abertos as
Avenidas a que se refere o mesmo projecto assim sendo não acarretaria
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para os cofres municipaes as despezas a que se refere o referido parecer
visto como estas nem poderão ser feitas se não dentro da verba
orçamentaria votada para esse fim. Alem disso devem notar que onde o
illustre signatario do parecer vê augmento de despezas com abertura das
referidas Avenidas, o autor do projecto só teve em consideração futuras
economias para os cofres municipaes, tanto assim que a casa sabe que
existe uma indicação feita exatamente pelo autor do parecer para o
nivelamento de diversas ruas e entre estas a do Dr. Rangel Pestana para
cujo nivelamento não poderá deixar de haver grandes desmontes de terras
que não poderão ser consumidas se não para os terrenos margenaes onde
devem ser onde devem ser abertas aquellas Avenidas por ser o ponto mais
proximo e por tanto mais economico, e do mesmo modo toda terra que
fôr reteridas das travessas entre a Rua Curuzú e referida rua Rangel Pestana.
Isto quanto ao lado economico; devendo porem ter a Camara em maior
apreço o saneamento dos terrenos pantanozos que marginam o ribeirão, é
de urgente necessidade de quanto antes tomar medida nesse sentido e o
unico meio consiste em canalisal-o e suterrar suas margens, medida essa,
aliás, que o autor do projecto já  teve ocasião de ver o signatario do
parecer manifestar-se a favor da mesma citando até a opinião de um distincto
medico a respeito. No entanto pedia para que fosse a concideração da
casa o substituvo seguinte: Artigo 1º - Fica declarado de utilidade publica
Municipal, todo o terreno situado nas margens do ribeirão Lavapés, desde
a intersecção do mesmo com a rua do Riachuelo até a sua confluencia com
o ribeirão que desce da chacara do Capitão Tito Corrêa de Mello, subindo
por este até o pontilhão da Avenida Floriano Peixoto, na largura de quinze
metros de cada lado, para o fim de serem abertas duas Avenidas ao lado
do mesmo. Artigo 2º - Fica o Intendente autorisado a receber desde já as
escripturas de doação que para esse fim forem feitas a municipalidade e
em tempo opurtuno, quando autorisado pela Camara, a fazer a canalização
do mesmo ribeirão, na secção acima referida e a proceder a desapropriação
dos terrenos marginaes, na forma declarada no artigo 1º. Artigo 3º - Fica
o Intendente autorisado, desde já, a abrir uma rua da largura de quinze
metros a qual principiará na Avenida Floriano Peixoto junto ao pontilhão
ao lado do ribeirão em direção a primeira ponte construida no caminho do
novo matadouro municipal e a fechar o trecho do caminho existente entre
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a referida ponte e a mesma Avenida. Artigo 4º - Fica o Intendente autorisado
desde já a proceder as respectivas desapropriações e acceitar as escripturas
das doacções que forem feitas a municipalidade, para o fim declarado no
artigo anterior. Artigo 5º - Ficam revogadas as disposições em contrario.
Salla das Sessões 3 de Março de 1900. Raphael Ferraz de Sampaio.
Posto em discussão foi requerido pelo autor do substituivo para que ficasse
adiada a discussão.”

O autor do projeto e do substitutivo, percebendo incompreensão
entre os vereadores pediu adiamento da discussão. Nos dias seguintes,
particularmente, explicando-lhe qual a sua intenção, qual o alcance da lei
que pretendia fosse aprovada, convenceu aos seus colegas de vereança.
Aplainadas as dificuldades o projeto estava vencedor e na sessão realisada
a 7 de março de 1900 foi aprovado por unanimidade. Em consequência,
foi promulgada a lei n. 95, que é a seguinte:

LEI N. 95
                                                     de 7 de março de 1900.
                          Desapropriação

Art. 1º - Fica declarado de utilidade publica Municipal todo
terreno situado nas margens do Ribeirão Lavapés, desde a intersecção do
mesmo, com a rua do Riachuelo, até a sua confluencia com o Ribeirão que
desce da chacara do Capitão Tito Corrêa de Mello, subindo por este, até
o pontilhão da Avenida Floriano Peixoto, na largura de 15 metros cada
lado, para o fim de serem abertas duas avenidas aos lados do mesmo.

Art. 2º - Fica o Intendente autorizado a receber desde já as
escripturas das doações que para esse fim forem feitas a Municipalidade e
em tempo opurtuno, quando autorizado pela Camara, a fazer a canalização
do mesmo ribeirão, na secção referida e mais na forma declarada no art.
1º

Art. 3º - Fica o Intendente autorizado desde já, a abrir uma rua da
largura de 15 metros, a qual principiará na Avenida Floriano Peixoto junto
ao pontilhão, ao lado direito do ribeirão, em direção à primeira ponte
construida no caminho do Matadouro Municipal e a feixar o trecho do
caminho existente, entre a referida ponte e a mesma Avenida.
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Art. 4º - Fica o Intendente autorizado desde já, a promover as
respectivas desapropriações, e a aceitar as escrituras das doações que
forem feitas a Municipalidade, para o fim declarado no Art. anterior.

Art. 5º - Ficam revogadas as disposições em contrario.
Também esta lei, apesar de aprovada e promulgada, não obteve

realização suficiente, para a concretização da abertura das avenidas
projetadas e tão sonhadas desde o início da formação da cidade.

Vinte e quatro anos após a promulgação desta lei houve nova tentativa
de executá-la. Por ordem do Prefeito, o engenheiro Joaquim Diniz da Costa
Guimarães apresentou uma planta e perfil para a construção da Avenida
Lavapés, em projeto datado de 10 de dezembro de 1924, compreendendo
o trecho entre a ponte no início da rua Dr. Ritt, Hoje Siqueira Campos, e a
ponte no início da rua Visconde do Rio Branco.

Esse projeto, muito interessante, teve sua realização iniciada. O trecho
do ribeirão entre a ponte na rua Visconde do Rio Branco e o começo da
rua Cesário Mota, atualmente rua Prefeito Tonico de Barros, foi retificado.
As margens nesse trecho de rio á esquerda de quem se dirige ao Asilo de
Mendicidade, eram charcos intransponíveis, terrenos completamente
alagados. Com a retificação do rio, as margens adjacentes tornaram-se
enxutas e hoje constituem um trecho do bairro denominado Vila Rodrigues
Alves.

É justo afirmar-se que o sonho dos botucatuenses de 1859, as
iniciativas que se lhe seguiram ainda não estão completamente esquecidas.
Vários Prefeitos já têm cogitado do assunto, mas o problema ainda não
encontrou solução. Um dia, entretanto, o velho sonho realizar-se-á.

Maria, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Martinho Nogueira, praça
Entre o lado esquerdo da Catedral e o Grupo Cardoso.
1950 - Lei. É mantido o nome.

Matadouro, rua do¹
Rua do Matadouro, popularmente.
1893 - Declaração de utilidade pública das terras.
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1894 - Câmara. Rua da Misericórdia. Popularmente se falava em Rua
               do Matadouro, pois este se localizava no Bairro do Tanquinho.
1902 - Também conhecida, popularmente, como Rua do Hospital.
1914 - Câmara. Rua Dr. Costa Leite, nome atual (2007).

RUA DO MATADOURO¹

O primeiro Matadouro nesta cidade foi construído em local que não
foi possível descobrir. Talvez o abate de gado fosse feito onde melhor
calhasse no momento. O segundo foi situado em terreno no Bairro do
Tanquinho, no prolongamento da Rua Visconde do Rio Branco. Na ata de
6 de fevereiro de 1883 há este trecho: “Foi apresentado um pareçer da
Commissão de Obras Publicas participando ter examinado o matadouro,
o qual acha-se em máo estado, e collocado em logar improprio, portanto
é de parecer que seja este mudado para o tanquinho atraz do cimiterio,
para o que alguns marchantes estão promptos a coadjuvarem essa mudança
com alguma quantia.”

Essa medida foi aprovada. Na mesma ata acima citada está escrito
que Benedicto Honório Machado propunha fazer a mudança do Matadouro
pelo preço de cem mil réis, pagáveis em duas prestações.

Da localização desse próprio, no Bairro do Tanquinho, é que surgiu
o nome de Rua do Matadouro. Na época era antes uma estrada do que
rua, mas os moradores deram essa denominação, que permaneceu por
muitos anos. Essa via era um trecho ou prolongamento da Rua Visconde
do Rio Branco ou talvez nem chegasse a alcançar esta via. Também um
trecho de Rua da Misericórdia, hoje Dr. Costa Leite, foi conhecido pelo
nome de Rua do Matadouro.

Matadouro, rua do²
1900 - Aprovada a desapropriação de terras e abertura da rua, mas

passaram-se alguns anos para que isso se realizasse. Uma
vez  aberta, tomou o nome popular de rua do Matadouro,
indo da Avenida Floriano Peixoto até o Matadouro Municipal.

1939 - Ato. Avenida Paula Vieira, nome atual (2007),
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RUA DO MATADOURO²

A localização do terceiro Matadouro, que é o atualmente (1950)
existente, foi feita em fins de 1899, e a inauguração desse próprio municipal
foi em 13 de maio de 1900. A primeira comunicação com o novo Matadouro
era uma estrada que partia de um posto da Avenida Floriano Peixoto,
pouco abaixo do local onde estão situadas as oficinas da firma Irmãos
Milanesi.

Realizou a Câmara uma sessão, em 3 de fevereiro de 1900. Na ata
dessa reunião está o trecho: “Pelo vereador Raphael Sampaio foi dito que
o cidadão Antonio Cantilena offereceu o terreno precizo para ser aberta
uma Rua com quinze metros de largura para caminho do novo Matadouro,
rua essa que deverá principiar no pavilhão da Avenida Floriano Peixoto,
em direção ao primeiro pontilhão do caminho mesmo Matadouro, com
obrigação da Camara fechar um trecho do caminho do mesmo Matadouro,
comprehendido entre o Ribeirão que desce da chacara do Capitão Tito de
Mello, e a referida Avenida Floriano Peixoto, e nesse sentido offerece a
consideração da caza o seguinte projecto de lei nº...: - A Camara Municipal
de Botucatú decreta:

Artigo 1º - Fica declarada de utilidade publica Municipal todo o
terreno situado nas margrens do Ribeirao Lavapes, desde a intercercçao
do mesmo com a rua do Riachuelo ate a sua confluencia com o ribeirao
que desce da chacara do Capitão Tito Correa de Mello, na largura de
quinze metros de cada lado, para o fim de serem abertas duas Avenidas,
uma de cada lado do mesmo ribeirão.

Artigo 2º - Fica o Intendente autorisado a fazer a canalização do
mesmo ribeirão, na secção acima referida, e a prodecer a desapropriação
dos terrenos marginaes na forma declarada no artigo anterior, e a receber
as escripturas das doacções que para esse fim forem feitas a Municipalidade.

Artigo 3º - Fica igualmente o Intendente autorisado a abrir uma rua
da largura de quinze metros, a qual principiara na Avenida Floriano Peixoto,
junto ao pontilhão, ao lado do ribeirão, em direcção a primeira ponte
construida no caminho do novo Matadouro Municipal, e a fechar o trecho
do caminho existente entre a referida ponte e a mesma Avenida.

Artigo 4º - Fica o Intendente igualmente autorisado a proceder a
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respectivas desapropriaçes, e a acceitar as escripturas das doacções que
para esse fim foram feitas a Municipalidade.

Artigo 5º - Ficam revogadas as disposições em contrario.
Salla das Sessões 3 de Fevereiro de 1900. Raphael Ferraz de

Sampaio. - Approvado.”
As aberturas das avenidas ideadas pelo vereador Dr. Sampaio não

chegaram à realização. A comunicação com o Matadouro continuou por
muito tempo a ser feita pelo caminho que partia da Avenida Floriano Peixoto,
até que afinal foi aberta uma rua, começando próximo ao antigo bueiro
sobre o ribeirão Tanquinho, ma mesma Avenida, e aproveitando trechos
da primitiva estrada, tanto que a rua é toda em ziguezagues. Esse bueiro
era também conhecido pelo nome de pontilhão, ou ponte, e em 1949 foi
demolido, sendo no local construída a ponte, hoje ali existente.

Assim que foi aberta essa via, o povo a denominou Rua do
Matadouro. Esta designação permaneceu até 1939. A 6 de fevereiro desse
ano, o então Prefeito, Dr. Joaquim do Amaral Gurgel, baixou o Ato n. 225,
que em um dos considerandos dizia:  “Considerando que é justo que se
preste homenagem ao Presidente da primeira Camara Municipal deste
Municipio”, e no artigo 5º desse Ato decreta: Art. 5º - A rua denominada
“Rua do Matadouro” passará a ser chamada Avenida Paula Viera -
Presidente da primeira Camara Municipal de Botucatu – 1858 – 1859.”

Mato Grosso, rua                                                                 Bairro Alto.
1930 - Câmara.
1948 - Lei. Rua Capitão Pedro Amando de Barros, nome
            atual (2007).

RUA MATTO GROSSO

Em 30 de junho de 1930, o Prefeito Municipal levou ao
conhecimento da Câmara ter contratado o emplacamento geral das ruas
da cidade e, para isso, necessitava apresentar uma relação de todas elas.
Encontrando-se muitas sem denominações, era preciso providência, no
sentido de sanar essa falha. Foram os nomes escolhidos, conforme  está
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registrado na ata da sessão realizada pela Câmara naquele dia. Entre as
que receberam denominações estava a Rua Matto Grosso, situada no Bairro
Alto, e que outro nome não tivera anteriormente.

A designação de Rua Matto Grosso permaneceu até a Câmara
decretar a Lei n. 21, de 21 de abril de 1948, cujo artigo 4º estabeleceu: A
Rua Matto Grosso passa a ter a denominação de Cap. Pedro Amando de
Barros”.

A ata citada e a cópia da lei n. 21 estão transcritas no histórico que
fizemos do Bairro Alto e da Rua Santa Catarina, respectivamente.

Matriz, beco da
Beco da Matriz ou Beco Atrás da Igreja, nomes populares.
1866 - Rua do Calvário. Mas os moradores a chamavam
            Rua dos Costas.
1931 - Decreto. Rua Djalma Dutra, nome atual (2007).
- - - - - Descendo para o rio Lavapés, a Rua do Calvário tornou
             o nome de Rua Raphael Sampaio, nome atual (2007).

Matriz, largo da
Ver: Matriz, pátio da

Matriz, pátio da
1863 - Pateo da Matriz.
1884 - Largo da Matriz.
1892 - Largo da Matriz Velha.
1904 - Largo da Liberdade, popularmente chamado Largo de São
            Benedicto.
1918 - Lei. Praça Coronel Moura. Por muitos anos continuou o
             nome popular de Largo da Liberdade. Muito tempo depois
            recebeu também a denominação popular de Largo do
            Paratodos. Nome atual (2007), Praça Cel. Moura.
1935 - A parte baixa da praça, chamada Del Prete, é incorporada à
            Coronel Moura.

PATEO DA MATRIZ
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A primeira Igreja Matriz desta cidade foi localizada no Largo hoje
denominado Praça Coronel Moura, exatamente onde está edificada a
Estação de Ônibus (1950).

Como é natural, a designação de Largo da Matriz ou “Pateo da
Matriz”, proveio do templo nele construído. O vereador Conceição, ao
escolher os nomes das ruas de Botucatu, em 1884, da segunda travessa
disse: “2ª (Pateo) Rua de Santa Anna”, querendo assim expressar que a
segunda travessa começava no “Pateo da Matriz” e chamar-se-ia Rua de
Santa Anna. O citado vereador respeitou os nomes já anteriormente
adotados, que eram Rua do Rangel Pestana, Rua do Curuzu e Rua do
Riachuelo, assim como o Largo da Matriz ou “Pateo da Matriz”.

A designação de Largo da Matriz ou “Pateo da Matriz” foi escolhida
pelos moradores da localidade, por ocasião da construção desse templo.
Teria sido essa construção feita de 1850 a 1860, mas das pesquisas que
fizemos, o primeiro indício, ou citação, consta na ata de 7 de janeiro de
1863: “Foi lido um requerimento de Avelino da Silva Rocha pedindo por
dacta um Terreno no pateo da matriz com sessenta palmos de frente e
trinta de fundo que se acha devoluto.”

O vereador José Francisco Barbosa, na sessão realizada a 16 de
agosto de 1881, propôs “que esta Camara obrigue aos proprietarios das
tres ruas principaes d’esta Cidade a feicharem seos terrenos de taipas e
d’entro do prazo de seis mezes, o que sendo approvado unanimente, sendo
estes feichos nas frentes de todos os terrenos d’esde o pateo da Matris até
o do Rosario.”

Naquele tempo, os pontos de referência eram os Largos da Matriz,
Santa Cruz e o do Rosário.

Embora a Câmara, em 1881, tenha dado o prazo de seis meses
para a construção de muros, ainda em 1883 a deliberação não havia sido
cumprida. Tanto assim, que na ata de 3 de abril de 1883 está registrada
outra deliberação: “Foi apresentado o pareçer da Commissão de pareçeres
encarregada de determinar as ruas que devem ser murados, o qual destinou
a Rua do Cesario Alvim, do pateo da Igreja Matriz até o pateo de Nossa
Senhora do Rosario, em esquina que desse para a caza de Fernando
Machado; rua do Riachuelo, a comessar em casa do Padre Blota, até a
esquina que desse para a casa de Manoel Ferraz da Cunha; Rua do Curuzú
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desde o beco que desse da casa de Antonio Joaquim Cardoso de Almeida,
até a caza de Manoel Ferraz da Cunha, cujos muros deverão ser feitos de
taipas pilada, tijolos ou adobos, rebocados e caiados, e os proprietarios
que tiverem suas casas fora do alinhamento deverão feixar do mesmo modo
as frentes, assentando um portão dessentemente oliado para entrada,
ficando designado o prazo de seis mezes, para que todos os proprietarios
estejão com seos terrenos murados nos lugares assim designados, devendo
o fiscal afixar doze Editaes avisando a todos os proprietarios do occorrido
e de conformidade com o artigo dose do Codigo de Posturas.”

Em 11 de junho de 1884, o vereador Corrêa da Silva deu, em um
requerimento, o parecer: “para que siga-se o alinhamento tirado do Largo
da Matriz.” Este alinhamento era para uma casa a ser construída na rua do
Riachuelo.

A Comissão de Obras Públicas, a 26 de novembro de 1885, deu
um parecer no relatório apresentado pelo fiscal, “fazendo ver a grande
necessidade que existe de mandar-se entupir as escavações existentes nas
ruas e travessas e largos desta Cidade, assim como concertar se todos os
esgotos existentes desde a Rua Rio Branco até a Rua que passa pelo
fundo da Matriz, na sahida para Lençóes... etc.”

Está na ata de 18 de maio de 1886: “Indicou o sr. Souza Nogueira
que a Camara authorizasse ao Procurador a mandar proceder o nivelamento
e abahulamento da rua do Riachuelo comessando-se no Pateo da Matriz e
terminando na esquina de 25 de Março.”

Em 16 de setembro de 1886, o vereador João Francisco de Freitas
indicou “Que se colocassem cinco lampões sendo um no pateo da Matriz”.

A ata de 5 de maio de 1891 registra ter a Câmara aceitado uma
proposta para o serviço de assentamento de guias e sarjetas, ao determinar
a área para esse melhoramento, descreve: “Principiando na Rua Riachuelo,
esquina do Largo da Matriz, onde acha-se em construção o sobrado do
tenente Joaquim Gonçalves da Fonseca, etc.”

O sobrado acima referido é o mesmo que, após várias reformas,
está servindo de sede da agência do Banco do Brasil (1950).

Em 10 de outubro de 1891, o vereador Amando de Barros propôs
“que se contractasse uma pessoa, que se encarregasse da limpeza e zelo
das tres Ruas e Bueiros, Cesario Alvim, Riachuelo e Curuzu e suas travessas,
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desde a Rua da Cadea a Rua S. João, sendo a Rua do Riachuelo até o
Pateo da Matriz.”

Na ata de 22 de dezembro de 1892 encontramos referência ao
“Pateo da Matriz”, nestes termos: “... foi approvado o plano de alinhamento
da Avenida que a Camara mandou abrir do Largo da Matriz Velha d’esta
Cidade para a Estação da Linha Ferrea Sorocabana ...”

Já estava construída a nova Matriz e, por isso, a praça passou a ser
conhecida pelo nome de Largo da Matriz Velha.

A primitiva Igreja Matriz passou a pertencer à Irmandade de São
Benedicto e, em consequência, a praça ficou conhecida pelo nome de
Largo de São Benedicto. Além dessa designação, o povo a denominou
Largo da Liberdade.

A atual (1950) parte ajardinada da Praça Cel. Moura (antigo Largo
da Matriz), em 1904 tinha um grande barranco em seu lado de baixo,

de quase dois metros de altura, em consequência do nivelamento vindo da
Avenida Floriano Peixoto.

O Largo de São Benedicto, ou Largo da Liberdade, foi nivelado em
1904, dando disso informação, a ata de 3 de janeiro de 1905, em um
trecho do relatório apresentado pelo Intendente Municipal, referente ao
ano anterior, onde diz: “Nivelamento do Largo da Liberdade havendo
movimento de terra que foi aproveitada para grande aterro no seguimento
da rua do Curuzú até a Rua dos Costas, em cujo aterro foi preciso fazer
um grande boeiro para escoamento das aguas.” Nesse mesmo relatório,
entre os serviços executados, aponta o Intendente ter feito a arborização
do Largo da Liberdade.

O vereador Silva Galvão, na sessão realizada pela Câmara a 20 de
fevereiro de 1913, apresentou esta indicação: “Tendo sciencia de que o
Rvmo. Sr. Bispo de Botucatu, lavrou escriptura permutando o terreno do
Largo da Liberdade com o terreno em que se acha construida a antiga
egreja de S. Benedicto, de forma a alienar o referido Largo da Liberdade,
que é bem do dominio publico, indico que: - Fica o Prefeito Municipal
autorisado a fazer immediato protesto pelos meios legaes, com o fim de
garantir o direito publico. Sala das sessões da Camara Municipal de
Botucatu, 20 de fevereiro de 1913. O Vereador José Joaquim da Silva
Galvão.”



241

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

Essa indicação foi aprovada, mas só passados vários anos seria o
assunto resolvido. O Largo da Liberdade estava destinado a nele ser
construída a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, posteriormente localizada
onde se acha.

Na sessão de 20 de março de 1918 o vereador Jorge Gomes
Pinheiro Machado apresentou um projeto de lei que, depois de aprovado,
foi convertido na lei seguinte:

LEI N. 267
                                                      de 20 de junho de 1918
                    Autoriza a Prefeitura a desapropriar a
            Praça da Liberdade, onde se acha a antiga Matriz

Art. 1º - Fica a Prefeitura Municipal autorizada a entrar e
negociação com a Mitra Diocesana ou com a Ordem dos Capuchinhos
desta cidade, para a desapropriação para utilidade publica, dos terrenos
da Praça da Liberdade, onde acha-se construida a antiga Matriz desta
cidade.

Art. 2º - Fica o Prefeito ainda autorizado a fazer as operações de
credito que forem necessarias, não excedendo de Rs. 2.000$000.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario
A antiga Matriz, depois São Benedicto, foi demolida em 1918.
Na sessão realizada pela Câmara, em 20 de julho de 1918, o

vereador Major Antonio de Moura Campos propôs, e foi aprovada, a
indicação denominado Rua Velho Cardoso a antiga Rua de São João. O
Vereador Antonio Cardoso do Amaral, que presidia a sessão, agradeceu a
homenagem prestada a seu pai e, passando a presidência ao seu substituto,
Major Manoel Fernandes Cardoso, apresentou a seguinte indicação:
“Considerando que o saudoso Cel. Raphael Augusto de Moura Campos é
credor do respeito e admiração e gratidão de todos os municípes;
Considerando que o seu nome é um exemplo, e que o venerando extincto
tudo fez em prol da grandeza e progresso desta cidade; Considerando que
por mais de uma foi criterioso Presidente desta Camara, e que foi um
grande amigo de Botucatu; Considerando que homenageal-o será um dever
civico da Camara; usando dos direitos que me são conferidos, apresento
o seguinte projecto de lei:”A Camara Municipal de Botucatú decreta:
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Artigo único - Fica denominada Praça Cel. Moura, a actual Praça da
Liberdade. Sala das Sessões, 20 de Julho de 1918. (a) Antonio Cardoso
do Amaral.”

Aprovada essa indicação, foi convertida na lei seguinte:

LEI N. 271
                                                      Sobre Praça Cel. Moura.

Artigo unico - Fica denominada Praça Cel. Moura a actual Praça da
Liberdade.

Até 1928 a Praça Cel. Moura era circunscrita entre as ruas Cesário
Alvim, Coronel Fonseca, Riachuelo e Rua dos Costas. Nesse ano foi dela
tirada uma parte, que teve a designação da Praça Del Prete. Esta designação
permaneceu até 1935, quando foi promulgado o Ato N. 120, de 16 de
agosto, transferindo o nome de Del Prete para outro local, voltando a
Praça Cel. Moura ao que era em 1928.

Embora o nome de Praça Cel. Moura tivesse sido dado em 1918,
permaneceu por muitos anos o uso do nome Largo da Liberdade. Na ata
de 5 de novembro de 1923 há esta citação: “... colocar uma bomba de
pressão no Largo da Liberdade”. Apesar disso, o nome Praça Cel. Moura
se fixou definitivamente.

A designação Largo da Matriz passou para o local onde foi construída
a outra Igreja Matriz, na interseção das Avenidas Santana e D. Lúcio,
templo esse demolido em 1941.

Em 1929, sendo Prefeito o sr. Octacilio Nogueira, a Praça Cel.
Moura foi ajardinada, sendo construtora a firma Dierberger, de São Paulo.

BIOGRAFIA

RAPHAEL AUGUSTO DE MOURA CAMPOS
Para traçar um resumo biográfico do Coronel Raphael Augusto de

Moura Campos, em homenagem de quem o antigo “Pateo da Matriz”
passou a ser chamado Praça Cel. Moura, vamos transcrever o que publicou
o jornal “Município”, de 15 de abril de 1918. Este jornal, órgão do Partido
Republicano Municipal de Botucatu, cuja comissão diretora era presidida
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pelo Dr. Antonio José da Costa Leite, noticiando o infausto falecimento,
ocorrido a 9 de abril daquele ano, assim biografou o grande extinto:

“Era natural de Tietê, neste Estado, onde, no bairro do Rio Sorocaba,
nasceu no dia 28 de outubro de 1841 do legitimo consorcio de João de
Moura Campos e d. Anna Candida Alves de Lima. Foram seus irmãos o
Alferes Franklin de Moura Campos, João de Moura Campos já falecido e
estão vivos D. Augusta Alves de Menezes, viuva de Joaquim Pinto de
Souza, Dr. Palinuro de Moura Campos, ambos residentes em Tietê e
Francisco de Moura Campos, residente em Araras.

O Coronel Moura casou-se em 1863 com sua prima D. Anna
Joaquina de Arruda Lima e ainda em 1913 festejou nesta cidade suas
bodas de ouro. No Tietê foi agricultor e exerceu cargos publicos da
confiança do governo e de eleição popular nas situações liberaes a cujo
partido pertencia. Em 1887 alienou suas propriedades no Tietê e adquiriu
a sua atual fazenda neste municipio, onde passou a residir desde então.

Em Botucatú foi delegado de policia, mas entrando em divergencia
com a ultima situação liberal do Imperio, filiou-se ao partido republicano e
ao antigo “Club da Lavoura” para combater as influencias politicas locaes
e auxiliar a propaganda da Republica. Proclamada a Republica a 15 de
Novembro de 1889, sua figura ficou em grande relevo desta zona e embora
convidado, por mais de uma vez, para a representação do Estado sempre
declinou desta honra, indicando outros nomes que julgou mais aptos para
merecel-a, mantendo, modestamente na penumbra da vida local, prestando
serviços a Botucatú, já em cargos publicos, já representação municipal,
como vereador e como membro do Directorio Politico, já, durante mais
de uma vez, em oposição ao governo do Estado. Combateu o governo do
Dr. Americo Brasiliense e durante a revolta da Armada, organisou  forças
para sustentar o governo legal da União e pessoalmente seguio para São
Paulo a frente dellas com destino ao sul da Republica. O governo do Estado
dispensou-o dessa tarefa, julgando mais necessarios os seus serviços nesta
localidade e pouco depois nomeou-o commandante da Guarda Nacional
de Botucatú, dando-lhe a patente de coronel.

Durante estes ultimos trintas annos (em 1918) sempre prestou a
dedicada e desinteressada cooperação a tudo que de util, bom e proveitoso
se tem feito em Botucatú, tomando a iniciativa ou apoiando outros que
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anteciparam-no na fundação e edificação de melhoramentos locaes.
São proclamados e conhecidos do povo os seus esforços ao lado

de uns vivos outros já mortos para edificação e fundação do Theatro, da
casa de Misericordia, da Cadeia, da Escola Normal, do Bispado de
Botucatú, dos melhoramentos materiaes da cidade, estrada e districtos e
criação de diversas e prosperas associações locaes, para já não falar das
cousas mais antigas, como o telegrapho e a estrada de ferro Sorocabana,
cujos traçados deram logar a grandes disputas, dando-se até o nome de
Victoria á estação embaixo da serra, melhoramentos que si sós asseguraram
o futuro de Botucatú e o bem estar de sua população.

O Coronel Raphael de Moura não tinha vaidade e nem ambição;
era um coração que praticava o bem naturalmente como as plantas
florescem, ou as aves voam, sem esforço, como um dom da natureza. Não
sendo, como não era, um homem de lettras, educou esmeradamente os
seus filhos e foi um grande amigo da instrução popular e, já bem velho,
sendo inspetor municipal do Ensino, fazia timbre em visitar, não poupando
sacrificio, todas as escolas, as mais longinquas, dando exemplo de
cumprimento do dever e de dedicação á instrução publica.

Descendendo, como descendia, de Braz Cubas fundador de Santos,
dos Taques Pompeos e dos Godoys, familias que datam da fundação de
Santos, de São Vicente e de São Paulo não tinha orgulho pessoal; era
modesto e a todos dispensava acolhimento tão bom, que todos, ricos e
pobres, sentiam-se bem ao seu lado e todos respeitavam a sua energia de
vontade e austeridade do caracter.”

A notícia do “Município”, que acima transcrevemos, continuava
descrevendo os nomes dos parentes do extinto, entre os quais os dos
filhos: D. Anna Cândida de Campos Vieira, Salomé de Campos Jaguaribe,
João de Moura Campos, Antonio de Moura Campos, Dr. Raphael Augusto
de Moura Campos, Eulália de Campos Gurgel, Dr. Cantídio de Moura
Campos. Este último é o único nascido em Botucatu.

Matriz Nova, pátio da
c1888    Pateo da Mariz Nova, com a construção da nova matriz.
             Tempos, também chamado de Pateo da Cadea Nova,

                 na face norte.
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1893   Desapropriação de terras, entre as ruas São João (Velho
               Cardoso) e 25 de Março (Monsenhor Ferrari) e as ruas
                   Sant’Anna (Av. Sant’Anna) e Misericórdia (Dr. Costa Leite)

1894   Praça 15 de Novembro (local corresponde à atual Praça
             Rubião Jr.). Pateo da Matriz Nova (face Sul) e Pateo da
            Cadea  Nova  (face norte).
1897   Praça da Republica. Mas também não vingou, persistindo
             os nomes anteriores.

                  Um outro nome, também popular, era Largo da Sé (face sul).
1923   Praça Ruy Barbosa, com exceção da Praça 15 de Novembro
              (atual praça Rubião Júnior).
1930   Praça Coronel Amando de Barros.
1935   Praça 9 de Julho.

PATEO DA MATRIZ NOVA

A 2 de julho de 1886 realizou-se uma sessão da Câmara, sob a
presidência do Tenente João Francisco de Freitas, que declarou, de início,
“que o fim da presente sessão era para escolher-se terrenos para edeficações
da nova Matriz e Cadêa, que se pretende levantar nesta cidade etc.”

Depois de discutido o assunto, “... deliberou a Camara, depois de
ter examinado os diversos terrenos existentes, escolher para o edeficio da
Matriz, o sentro do actual cimiterio, e para a Cadêa, a Rua Itapetininga,
esquina da Rua 25 de Março, ficando para o Pateo da Matriz, todo o
terreno que fica em frente ao cimiterio, até a Rua Itapetininga, nas travessas
do Collegio, que será concedida na extenção de des braças de frente com
vinte de fundo, para qualquer edeficio publico ou á particulares e a mesma
extenção na referida travessa 25 de Março, para ser occupada com a
Cadêa; ordenando-se ao Arruador e Fiscal para esquadrejarem o Largo
da Matriz e collocarem balizas nas extremidades, ficando autorizado o
Procurador a dispender com operarios que fossem precizos para os
trabalhos da demarcação; á cuja deliberação votou contra o Senhor Oliveira
Camargo.”

A escolha não agradou. Além do voto contrário do vereador Oliveira
Camargo, surgiram outros. Parece que a idéia de construir a Matriz, no
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local onde estava o cemitério, não foi recebida pelos fiéis. Os comentários
entrecruzaram-se, amargos, mordazes, contrários à resolução da Câmara.
O Vigário encabeçou os descontentes e oficiou à Câmara. Está registrado
na ata de 31 de agosto de 1886: “Officio do Vigario desta Cidade de vinte
de julho do corrente anno, pedindo que a Camara se digne marcar outro
lugar para edificar-se a nova Matriz, entendendo dever ser ao lado do
Cemiterio para o norte fazendo frente ao centro do Quarteirão que fica
entre as Ruas vinte e cinco de Março e Moraes Barros; e bem assim pede
que seja com urgencia marcado o quadro do pateo; Posto em discução,
foi attendido o pedido ordenando-se que se faça a demarcação.”

NOTA - O quarteirão apontado pelo Vigário é onde atualmente
(1950) está o jardim público, parte denominada Praça
Rubião Júnior, no centro da qual seria localizado o templo,
e parte denominada Praça Quinze de Novembro, onde
está o edifício dos Correios e Telégrafos. Na ocasião da
localização efetiva do templo, ou seja, na abertura para
fundação, foi escolhido o centro da Rua Larga de Santa
Anna, dividindo-a em duas. (edifício dos Correios e
Telégrafos hoje 2007 Prefeitura Municipal .Os Revisores).

No dia seguinte, ou seja, a 1º de setembro, realizou-se outra sessão
da Câmara. Do Expediente constou um “Officio do Snr. João Morato da
Conceição, Fabriqueiro desta Cidade, datado de ontem, remettendo copias
de uma escriptura de doação de onze alqueires e meia quarta de terreno
no suburbio da cidade, doados pelo Tenente Joaquim Gonçalves da
Fonseca e outros, para o Patrimonio da Padroeira desta Cidade. Posto
em discução, deliberou a Camara que fosse archivada e nomeou ao Tenente
Fonseca para convidar a todos os doadores a virem em prazo breve marcar
suas datas no Pateo da Nova Matriz conforme declara a escriptura,
communicando a esta Camara logo que se effectue a demarcação.”

Infelizmente, não existe no arquivo municipal essa cópia de escritura.
Por esse trecho de ata percebe-se que, entre as condições para a doação,
estava a reserva de uma data, no “Pateo da Matriz”, a cada doador.

Ainda no dia seguinte, ou seja, a 2 de setembro, realizou-se nova
sessão da Câmara. A demarcação dos terrenos para a nova Matriz era o
assunto máximo. Do Expediente constou; “Officio do Fiscal da Cidade
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datado de hoje, communicando acharem-se concluidos os trabalhos da
demarcação do Pateo da Matriz Nova, assim como o alinhamento dos
referidos terrenos e outros quarteirões em continuação, tendo sido
dispendida a quantia de vinte e quatro mil e seiscentos e oitenta reis para o
dito serviço; communica mais que o Doutor Guilherme Von Guisse, tendo
ajudado alguns dias na marcação, exige um pagamento de seo trabalho a
quantia de quarenta mil reis. Posto em discução a Camara approvou as
despezas feitas e mandou que se pagasse somente vinte mil reis ao Doutor
Guilherme, authorizando-se ao Procurador a fazer o pagamento.”

Mesmo antes de demarcados os terrenos destinados ao templo, o
logradouro já tomara o nome de “Pateo da Matriz Nova”. Mas essa
demarcação não podia ficar circunscrita, necessitava irradiar. Não existiam
ruas; era preciso abri-las, para que a Matriz não ficasse encravada em
terrenos circundantes, impossibilitados de retalhamento em datas. E eram
de especial importância as datas ao redor da Igreja, tanto que os doadores
de terrenos para o Patrimônio impuseram a condição da escolha de uma
data, ao redor do “Pateo da Matriz Nova”, como uma recompensa ao seu
gesto generoso.

Na ata da sessão realizada pela Câmara, a 3 de setembro de 1886,
há este trecho - : “Indicou o mesmo senhor Conceição, que se authorizasse
ao Fiscal e Arruador para abrirem as Ruas Novas que devem passar pula
frente e fundo do Cimiterio, principiando no canto do muro do lado do
Pateo da Matriz Nova, digo, principiando em frente ao canto do muro que
faz frente ao Pateo da Matriz Nova, até o caminho que vai dar ao Capão
Bonito, acima do Pateo do Rozario, fazendo-se abrir as Ruas travessas na
referida extensão e autorizando-se a gastar até a quantia de cincoenta mil
reis. Posta em discução, foi approvada e authorizado o Procurador a
dispensar a quantia referida”.

Essa abertura de novas ruas era para o lado do cemitério. Na mesma
ata está registrada outra indicação para a abertura de ruas, do lado oposto,
conforme está escrito: “Indicou o sr. Tenente Fonseca que se authorizasse
ao Fiscal a mandar alinhar pelo Arruador e fazer a abertura de Ruas que
devem ficar acima da Rua Itapetininga, principiando do Pateo da Matriz
Nova, a seguir até aonde for possivel, para o lado da sahida que vae a São
Manoel, abrindo-se tambem as respectivas travessas e dispendendo-se a
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quantia necessaria.”  Discutida, foi essa indicação aprovada.
Na ata de 21 de novembro de 1891 há este trecho: “De João Manoel

da Silva propondo-se a alborizar o largo da nova Matriz desta Cidade,
pelo preço de tresentos mil reis, dando o pateo esquartejado, alborisado
com trinta e seis alvores de sombra das seguintes qualidades: Chapeu de
Sol, Chimbú, Nacanã, Figueira e Muchocho. Posto em discução ficou
adeado.”

Existe, no arquivo municipal, o original dessa proposta. Por ser
interessante, vamos transcrevê-la:

Illmos. Snrs. Presidente e Membros da Intendencia Municipal
Levo ao vosso conhecimento e consideração, um melhoramento

importante, util e necessario a esta cidade, que essa digna corporação
não fará sacrificio em realizar, como posso expor e a fazer uma
proposta.

Estando as obras da Matriz nova adiantadas e tendo em seu torno
um largo lindissimo, torna-se desde já necessario dar começo a sua
arborização a fim de em breve tempo o publico possa gozar de suas
vantagens a par do culto Divino.

Estando proximo o melhor tempo de fazer-se plantações de
arvores, o signatario do presente propoem-se a fazer esse serviço
do modo seguinte: esquadrejar o largo com auxilio do arroador,
marcar e plantar 36 arvores de ornamento, flores e de sombra,
escolhendo para isso as mais apropriadas, como sejão: chapeo de
Sol, chimbú, Nacanã, Figueira, Mochocho e outras com seus
competentes gradeados de madeira de lei, zelar de seu tratamento
pelo espaço de tres mezes, a contar de sua plantação e entregar
todas ellas pegadas, pela modica quantia de Rs. 300$000, que
receberá em tres pagamentos, de cem mil reis cada um, sendo o
primeiro logo que der comêço, o segundo quando esteja concluida
a plantação e fechos, o terceiro e ultimo, na entrega de ellas pegadas.

Se este melhoramento se realizar n’esta occasião propicia, será
mais um marco feito de essa digna Intendencia.

                                          Saude e Fraternidade
                              Botucatú, 14 de Novembro de 1891
                                           O Preponente
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                             João Manoel da Silva
                       (Estava selada com um selo federal de 200 réis)

Logo abaixo estava o despacho da Comissão á qual o papel foi
encaminhado:
              “Parecer da Commissão:
              A Comissão deixa de dar parecer por ter o prepotente desistido.
                               Guilherme Von Giessel
                              Alberto Pereira.”

A ata de 11 de janeiro de 1894 registra a indicação dos vereadores
Caetano Caldeira, Alberto Pereira, José Pires de Camargo Rocha e
Francisco Braz da Cunha, “no sentido de dar-se nomes a diversas Ruas
que ainda não os tem, etc.” Entre as ruas que receberam denominações,
há este trecho: “... e que o largo da Cadêa Nova passe a denominar-se
Praça Quinze de Novembro, etc.”

Em 1893 a Câmara resolveu desapropriar um terreno, para
alargamento do antigo “largo da Cadêa”, depois denominado Praça Quinze
de Novembro. Esse terreno ficava entre as ruas Sant’Ana e Misericórdia,
de um lado, e ruas São João e 25 de Março, de outro. Em 1895 ainda não
se havia realizado essa desapropriação, tanto que consta da ata da sessão,
de 25 de julho desse ano, o seguinte: “Indicação - Pelo vereador Tenente
Coronel João Francisco de Freitas foi feita a indicação seguinte -
Considerando que a Camara Municipal em desasette de Maio de mil
oitocentos e noventa e tres decretou uma lei authorizando o Intendente a
promover, amigavel ou judicialmente a desapropriação do terreno
comprehendido entre a rua Sant’Anna e rua da Mesericordia e as ruas de
S. João e vinte e cinco de Março para alargamento do antigo largo da
Cadêa hoje Praça quinze de Novembro authorizando para esse fim o
dispendio maximo de seis contos de reis. Considerando porem que a
Camara Municipal tem necessidade urgente de um terreno, onde possa
ser edificado o edeficio escolar que o Governo do Estado vai mandar
construir nesta Cidade. Considerando que o preços dos terrenos subiram
de modo notavel depois da avaliação a que se procedeo para
desapropriação judicial do mesmo terreno. Considerando finalmente que
do processo da desapropriação intentada pela Camara entre José
Rodrigues Franco, foi anullada no Tribunal de Justiça, offerece a conside-
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ração da Camara o seguinte projecto de lei - Lei numero 25 Artigo primeiro
- Fica o intendente authorizado a entender-se com José Rodrigues Franco,
sobre a desapropriação dos terrenos, que são de sua propriedade, e
situados entre as Ruas Sant’Anna e da Mezericordia e as Ruas de São
João, Vinte e cinco de Março podendo para esse fim, alem da quantia de
cinco contos de reis que já se acham depozitados mais a quantia de dois
contos e oitocentos mil reis no maximo. Artigo segundo - Revogam-se as
disposições em contrario. Salla das sessões da Camara Municipal em vinte
e cinco de julho de mil oitocentos e noventa e cinco. João Francisco de
Freitas. O qual posto em discussão foi approvado.”

Essa transação foi efetivada e no terreno foi construído o Grupo
Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”.

A rua S. João acima citada é a atual Rua Velho Cardoso, que se
prolongava até a Rua da Misericórdia (Rua Dr. Costa Leite). Depois da
construção da Escola Normal, foi fechado o trecho da Rua Velho Cardoso,
entre o Largo e a Rua Dr. Costa Leite.

No realatório do Prefeito, apresentado à Câmara em 7 de janeiro
de 1907, relativo ao ano anterior, referindo-se ao jardim, diz o seguinte:
“Jardim Publico - O nosso galante jardim da Praça 15 de Novembro,
cada vez se torna o ponto preferido para as reuniões, principalmente nos
dias feriados e santificados, que as exmas. Familias para alli affluem e onde
no elegante coreto, a banda musical executa bellas peças de seu repertorio.
As ruas do jardim são conservadas com especial esmero e foram collocados
mais de 12 bancos, visto serem insuficientes os que existiam. As plantas
tem sido reformadas e pode se dizer que são encantadores os canteiros,
cheios das lindas e odoriferas flores.”

Podemos afirmar não haver exagero no que afirmou o Prefeito, nesse
seu trecho de Relatório. Merece até um capítulo especial, a descrição
desse jardim, e o que ele representou na época. Foi uma verdadeira sala
de visita da população botucatuense daquele tempo!

Esse jardim abrangia apenas a parte onde está situado o edifício dos
Correios e Telégrafos, que é a Praça 15 de Novembro. A outra parte era
destituída de qualquer melhoramento, tendo apenas um andaime, ou
armação, onde estavam os sinos, e embaixo do qual faziam ponto predileto
a garotagem e desocupados.
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Foi marcado o dia 24 de maio de 1916, para a inauguração do
prédio da Escola Normal, estabelecimento de ensino para cuja criação
muito concorrera o Dr. João Álvares Rubião Júnior. Na ata da sessão,
realizada pela Câmara a 22 de maio desse ano, está registrado ter ficado
resolvido autorizar o Prefeito a dispensar a quantia que fosse necessária
para os festejos. Nessa mesma ata consta ter o Prefeito apresentado a
seguinte indicação: “Indico que seja dado o nome de Praça Rubião Junior
á Praça 15 de Novembro ultimamente ajardinada, conservando-se a
denominação antiga na parte comprehendida entre a Catedral, a rua Dr.
Costa Leite, Rua 25 de Março e Rua Moraes Barros.” Essa indicação foi
aprovada, com a denominação de

RESOLUÇÃO N. 11
                                                     de 22 de maio de 1916
                                                     Sobre nome de praça

A Camara Municipal de Botucatú resolve:
Fica denominada “Praça Rubião Junior” a parte da Praça 15 de

Novembro, ultimamente ajardinada, conservando-se a denominação antiga
na parte comprehendida entre a Cathedral, Rua Dr. Costa Leite, rua 25 de
Março e Rua Moraes Barros.

A Praça 15 de Novembro, onde está no edificio dos Correios e
Telégrafos, teve também a denominação de Praça da República. Isto,
afirmamos porque há arquivo municipal o documento n. 7, 3º trimestre de
1897, do seguinte teor:

“Cidadão Procurador da Camara Municipal
Requisito-vos o pagamemto da quantia de Rs. 48$000 (quarenta e
oito mil réis) ao sr. Eduardo Cesar  Nogueira, proveniente de esterco
fornecido para o jardim da Praça da Republica (Largo da Matriz
Nova), devendo o pagamento ser feito por conta da verba - Obras
Publicas.

                                                        O Intendente Municipal
                                                           Antonio do Amaral Cesar.”

Relativo a Rubião Júnior encontramos, na ata de 20 de outubro de
1915, o seguinte: “Pelo sr. Prefeito Municipal foi communicado que, tendo
fallecido no dia dezoito o exmo. Senador dr. João Alvares Rubião Junior,
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tomou as seguintes providencias: telegraphou á familia do extincto, á Mesa
do Senado Estadoal e exmo. Sr. Conselheiro Rodrigues Alves, Presidente
do Estado, dando pezames; telegraphou ao exmo. Sr. dr. Luiz Ayres de
Almeida Freitas solicitando o obsequio de representar a Camara nos
funeraes e depositando uma coroa sobre o feretro. Propunha que fosse
lançada na acta um voto de profundo pezar pelo fallecimento do illustre
patriota, e que fosse suspensa a sessão. Os actos do Prefeito foram
approvados, bem como a sua proposta.”

O Prefeito, que assim agiu, foi o sr. Antonio José de Carvalho Barros.

Matriz Velha, largo da
Ver: Matriz, pátio da

Meio, rua do
Ver: Caminho de Cima.

Mico, rua do
Ver: Nova de Cima, rua

Miguel Alvarenga, rua
Sem informação no texto.

Minas Gerais, rua                                                                  Bairro Alto.
1930 - Câmara.

RUA MINAS GERAES

A Rua Minas Gerais está localizada no Bairro Alto. Quando fizemos
o histórico desse Bairro, ficou transcrito o trecho de ata da sessão realizada
pela Câmara, em 20 de junho de 1930, que em resumo é o seguinte: Tendo
necessidade de fazer o emplacamento das ruas da cidade, muitas delas
não tinham denominações. Para remediar essa falha foram escolhidos os
nomes e, entre eles, o de Rua Minas Gerais, que atualmente (1950) ainda
permanece.

Misericórdia, largo da
1897 - Lei. Declaração de utilidade pública das terras.
1903 - Lei. Desapropriação parcial das terras. Largo da
             Misericórdia, popularmente.
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1911 - Lei. Desapropriação total.
1923 - Lei. Praça Amando de Barros. Mas, popularmente,
            Largo da Misericórdia.
1934 - Ato. Praça Dona Izabel Arruda, nome atual (2007); a rua
             central recebeu, bem mais tarde, o nome de República do
           Togo.

LARGO DA MISERICORDIA

Desde a fundação da Misericórdia Botucatuense, já havia ocorrido
aos seus fundadores a necessidade de se construir uma praça, em frente a
essa instituição. Era um terreno baldio, onde apenas existiam duas pequenas
casas, dando frente para a rua do Cemitério, atual Avenida Dom Lúcio.

Encontramos na ata da sessão realizada pela Câmara, em 7 de maio
de 1897, sob a presidência do Dr. Miguel Alvarenga, o seguinte: “Pelos
vereadores Antonio Cardoso e Dr. Antonio A. Cesar são apresentados os
seguintes projecto de lei: Art. 1º - Fica declarado de utilidade publica
municipal o terreno necessario para a abertura de uma praça ou largo
publico em frente ao edificio da Misericordia Botucatuense, etc.” Discutido,
foi aprovado, e promulgada a lei seguinte:

LEI N. 45
                                                     de 7 de maio de 1897
                                              Desapropriação

Art. 1º - Fica declarado de utilidade publica municipal, o terreno
necessario para a abertura de uma praça ou largo publico, em frente ao
edificio da Misericordia Botucatuense com a extenção de... metros
quadrados.

Art. 2º - O Intendente fica autorizado a tratar da referida
dezapropriação do terreno, pelos meios que julgar convenientes.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Essa lei, entretanto, não teve cumprimento, tento que em 1902 houve

nova iniciativa, no mesmo sentido. Está na ata de 20 de dezembro desse
ano o seguinte: “Pelo T. Cel. Antonio José de Carvalho Barros, foi
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apresentada a indicação seguinte: Indico que a Camara autorize ao
Intendente Municipal a providenciar no sentido de dezapropriação os
terrenos da rua Avenida Campo Santo, em frente a Misericordia
Botucatuense, afim de ser aumentada a praça da mesma Misericordia
Botucatuense, isto depois de haver exgottados os meios amigaveis com os
respectivos possuidores alludidos terrenos.”

Essa indicação, só em 7 de fevereiro de 1903, mereceu parecer da
Comissão de Justiça e Orçamento, composta dos vereadores Antonio
Ignacio de Oliveira, Augusto Machado e Raphael Ferraz de Sampaio, que
apresentou um projeto de lei. Afinal, em março, foi promulgada a lei seguinte:

LEI N. 120
                                                     de 21 de março de 1903
                         Desapropriação em frente á Misericordia

Art. 1º - Fica o Intendente autorizado a promover a desapropriação
dos terrenos não edificados, situados entre as ruas da Misericordia e Campo
Santo, e em frente ao edificio da Caza de Misericordia e alargamento da
praça existente em frente ao mesmo edificio.

Art. 2º - Caso o Intendente não possa obter esses terrenos
amigavelmente, poderá propor contra os respectivos proprietarios a acção
competente.

Art. 3º - Essa dezapropriação correrá pela verba “Eventuais”, e seu
valor não ultrapassará a quantia de novecentos mil réis.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario.
Entretanto, oito anos após, ainda a praça não estava totalmente livre.

Consta da ata de 2 de janeiro de 1911 ter sido apresentado um projeto,
pedindo a “Desapropriação de um terreno na Avenida Campo Santo, para
alargamento do Largo da Misericordia”. Foi o projeto aprovado e
promulgada a lei seguinte:

LEI N. 195
                                                     de 3 de janeiro de 1911
                          Desapropriação terrenos no Largo da Misericordia

Art. 1º - Fica o Prefeito autorizado a promover a desapropriação
do  terreno  situado  á  Avenida  Campo  Santo,   esquina   do   Largo  da
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Misericordia, pertencente oas herdeiros do senhor José Pedretti, e
necessario para alargamento da praça.

Art. 2º - A importancia da desapropriação deve ser de setecentos
mil réis.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Ainda em setembro desse ano, não havia sido adquiridos todos os

terrenos para a completa abertura do largo. A 4 desse mês foi aprovada a
lei seguinte:

LEI N. 203
                                                     de 4 de setembro de 1911
                      Desapropriação no Largo da Misericordia

A Camara Municipal de Botucatu, com o fim de unificar o Largo da
Misericordia, desobstruindo-o completamente, resolve autorisar o Prefeito
Municipal a:

a) - entrar em acordo com o prprietario do predio sito na Avenida
Campo Santo, esquina da Rua do Collegio, com o fim de desapropial-o
amigavelmente;

b) - o preço maximo da aquisição deve ser de trêz contos e
quinhentos mil réis, pago pela verba “Obras Publicas”.

Em 1914, por indicação do vereador Carlos César, foi proposto o
ajardinamento do Largo da Misericórdia, conforme está na ata de 5 de
agosto desse ano. Essa indicação foi aprovada, mas não se tornou realidade
a iniciativa.

Em outubro de 1922, o Partido Cardosista derrotou o Partido
Amandista, e a posse dos vereadores realizou-se a 15 de janeiro de 1923.
No dia seguinte foi convocada uma sessão extraordinária. O presidente,
de início, declarou “que a presente sessão extraordinaria fôra convocada
pelo Prefeito Municipal para tratar de materia de muita urgencia”. A primeira
indicação foi a mudança da denominação, de rua do Collegio para Rua 24
de Outubro, dia da vitória Cardosista. A segunda indicação está na ata de
16 de janeiro, nos seguintes termos: “Em seguida pede a palavra o Vereador
Dr. Sebastião Villas Boas, que lhe é concedida, e apresenta o projecto de
lei n. dois, que denominava “Rua Riachuelo” á actual “Rua Amando de
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Barros”, tratar-se de uma data nacional, e esperava o apoio da Camara
dispensando as formalidades, convertendo hoje mesmo em lei, com isto
não vinha offender o fallecido Coronel Amando de Barros, pelo contrario,
desejava prestar-lhe uma homenagem mais significativa e sincera, dando a
denominação de “Praça Amando de Barros ao actual “Largo da
Misericordia”, e autorisava a Camara erigir uma herna em memoria do
extincto. Dispensadas as formalidades legaes foi pelo Senhor Presidente
posto em discução, que foi approvado e convertido em Lei n. 303. A
Camara Municipal de Botucatú decreta:

Artigo 1º - Fica restabelecido, etc.”
Essa troca do nome “Riachuelo”, para “Amando”, era uma rixa antiga,

que marcava o predomínio de uma ou de outra facção. Venciam os
Amandistas, vinha Rua Amando, venciam os Cardosistas, voltava Rua
Riachuelo.

A proposta de denominar o Largo da Misericórdia com o nome do
Coronel Amando de Barros e “erigir em memoria do extincto”, não passava
de um pretexto, para o fito visível de uma vingancinha política, tanto que o
nome do Cel. Amando nunca radicou no Largo da Misericórdia e muito
menos houve a menor providência para ereção da herma. Cousas da
politiquice... O Fato é que foi promulgada a lei do seguinte teor:

LEI N. 303
                                                     de 16 de janeiro de 1923
                                    Denominação de Rua

Artigo 1º - Fica restabelecido á Rua “Amando de Barros” a antiga
denominação de Rua Riachuelo.

Artigo 2º - Fica denominada “Praça Amando de Barros” o Largo
da Misericordia, situada em frente a Casa de Misericordia.

Artigo 3º - Fica a Prefeitura autorizada a mandar na Praça óra
Denominada Amando de Barros uma herma em memoria do fallecido
Coronel Amando de Barros, como um sincero pleito de homenagem da
Camara Municipal em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados
por aquelle extinto.

Artigo 4º - Fica a Prefeitura autorizada a abrir os creditos necessarios
para essa execução.
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Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrario.
Nota: No artigo 3º - está “pleito” em lugar de “preito”. Cabe ao

Secretário da Câmara esse “gato”...
Não tendo a Prefeitura feito o menor esforço a colocação de placas

naquele logradouro, permaneceu o nome de Largo da Misericórdia.
Em 1933, foi nomeado, pelo Interventor Federal no Estado, o

Capitão João Baptista Corrêa de Mello, para exercer o cargo de Prefeito
Municipal desta cidade, o qual baixou o Ato seguinte:

ACTO N. 32
                                                     de 3 de janeiro de 1934

O Capitão João Baptista Corrêa de Mello, Prefeito Municipal de
Botucatú, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que a Diretoria da Misericordia Botucatuense fez um
pedido ao Conselho Consultivo para que fosse mudada a denominação de
Largo da Misericordia para “Praça Dona Izabel Arruda”;

Considerando que Dona Izabel Franco de Arruda foi uma das que
mais concorreram para a creação daquella casa de caridade, e é, por
todos os titulos, benemerita da Misericordia, e, portanto, merecedora da
admiração da cidade;

Considerando que esta homenagem é um justo e merecido premio á
sua memoria, resolve:

Decretar:
Artigo 1º - Fica denominada “Praça Dona Izabel Arruda o actual

Largo da Misericordia.
Artigo 2º  - Este acto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Affixe-se, publique-se e cumpra-se.
Botucatú, 3 de janeiro de 1934.

                                                        O Prefeito Municipal,
                                                           João Baptista Corrêa de Mello.

Misericórdia, rua da
Ver: Matadouro, rua do¹
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RUA DA MISERICORDIA

A rua da Misericórdia foi aberta em 1893. Antes disso já alguns
trechos dela existiam, mais como caminho do que como rua. Na ata da
sessão realizada pela Câmara, a 18 de maio desse ano, está registrado o
seguinte: “Artigo 1º - Fica declarado de utilidade publica todo o terreno
necessario para o prolongamento da rua ainda não denominada, que fica
paralella a rua Larga de Sant’Anna no espaço comprehendido entre a
travessa de Sant’Anna e do matadouro, e bem assim todo o terreno
necessario para alargamento do largo da Cadêa comprehendido entre o
largo actual e o prolongamento da rua acima referida e as travessas de S.
João e Vinte e cinco de Março. Artigo 2º - O Presidente fica authorizado
a tractar da respectiva desapropriação pelos meios que julgar conveniente
pelo preço maximo de seis contos de réis. Artigo 3º - O Presidente pode
para esse fim fazer as operações de credito que for necessario. Artigo 4º -
Ficam revogadas as disposições em contrario.”

A “rua Larga de Sant’Anna”, acima citada, é a atual Avenida
Sant’Ana, que naquela época prolongava-se até o cemitério novo, que é o
atual. A “travessa do matadouro” é a atual Rua Visconde do Rio Branco,
sendo que o matadouro estava localizado no Bairro do Tanquinho, em um
terreno que ainda pertence à municipalidade. (1950).

Na sessão realizada pela Câmara, em 11 de janeiro de 1894,
conforme está na ata, os vereadores Caetano Caldeira, Alberto Pereira,
José Pires de Camargo Rocha e Francisco Braz da Cunha, apresentaram
uma indicação “no sentido de dar-se nomes a diverças ruas desta Cidade
que ainda não os tem, etc.”; e mais adiante: “...que a rua paralella a referida
Rua de Sant’Anna pelo lado do poente se dê o nome de Misericordia.”
Além desse nome, era também conhecida pela alcunha de rua do
Matadouro e Rua do Hospital, havendo disso referências em atas.

Consta da ata de 19 de dezembro de 1895, a descrição do perímetro
da cidade, no qual poderia ser cobrado determinado imposto, e nesse
perímetro estabelece o limite: “Rua da Misericordia, desde a Rua Silva
Jardim até a Rua Visconde do Rio Branco, etc.”

Quatro quarteirões dessa rua, em 1904, foram nivelados, sendo o
primeiro melhoramento recebido depois de sua abertura
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Um fato de real importância ocorreu em 1914, quando a
denominação de Rua da Misericórdia passou a ser Rua Dr. Costa Leite.
Está registrado na ata da sessão realizada pela Câmara, em 20 de junho
desse ano, o seguinte: “Pelo sr. Dr. Alcides Ferrari foi apresentada a seguinte:
“Indicação: - Considerando ser dever da Camara homenagear aquelles de
seus municipes que tenham prestado á cidade relevantes serviços; -
considerando estar nesse caso e merecer essa homenagem o distincto
medico Dr. Antonio José da Costa Leite que, no dia 22 do corrente,
completará trinta annos de residência nesta cidade, em pról de cuja
população labutou constante, extraordinaria e proficuamente durante todo
esse tempo, acudindo-a sempre com dedicação, saber e caridade, fazendo
de sua profissão um sacerdocio, e, assim, bem merecendo de Botucatú;
considerando que a maior homenagem que a Camara póde prestar é a de
ligar o nome do homenageado á historia da cidade dando esse nome a
uma de suas ruas; considerando que a praxe seguinda por esta Camara de
só prestar homenagem aos mortos encontra a sua razão de ser, unicamente,
na conveniencia de evitar a mesma seja prestada á pessoa que, dispondo
de influencia, a possa obter immerecida ou inopportunamente; mas,
considerando que o Dr. Costa Leite, tendo sempre pairado acima de todas
as agitações partidarias locaes, não está nesse caso, e, por consenso
unanime da população desta cidade, é merecedor dessa homenagem; e,
finalmente, considerando que os serviços do Dr. Costa Leite encontram a
sua mais perfeita affirmação na Santa Casa de Misericordia desta cidade;
proponho:

A Camara Municipal resolve.
Artigo unico - Passa a denomina-se Rua “Dr. Costa Leite” a

actualmente denominada “Misericordia”.
Sala das Sessões da Camara Municipal de Botucatú, 20 de junho

de 1914. (a) Alcides de Almeida Ferrari.”
A indicação foi aprovada por unanimidade e recebida pela população

com viva e real satisfação. Foram signatários dessa memorável os
vereadores Amando de Barros, Antonio José de Carvalho Barros, Alcides
de Almeida Ferrari, Nicolau Kuntz e José Joaquim da Silva Galvão. A
indicação aprovada foi registrada da seguinte forma:
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RESOLUÇÃO N. 5
                                                      de 20 de junho de 1914
                             Sobre Rua Dr. Costa Leite

A Camara Municipal, em sessão de 20 de junho de 1914 (livro de
actas, fls. 84 e V.) resolveu:

Artigo unico - Passa a denominar-se rua “Dr. Costa Leite” a
actualmente denominada “Misericordia”.

Nota interessante: Aproveitando o ensejo para anotar aqui um trecho
da ata de 15 de setembro de 1884, onde está registrado o seguinte:

“Pelo Doutor Antonio José da Costa Leite, medico rezidente nesta
Cidade, foi mandado aprezentar á Camara a sua carta, a qual sendo
lida na sessão de hoje, e achado conforme, a Camara mandou
entregar ao mesmo Doutor, ficando d’ella inteirada.”

Monsenhor Ferrari, rua
Ver: Botucatu, rua do

Monte alegre, rua
1930 - Câmara. Rua Monte Alegre.
1939 - Ato. Rua Coronel Fernando Prestes, nome atual (2007).

RUA MONTE ALEGRE

Vamos encontrar na ata da sessão realizada pela Câmara, em 20 de
junho de 1930, o seguinte trecho: “O sr. Presidente, depois de lido, submeteu
a votação o contracto lavrado pelo snr. Prefeito com Massucci e Nicoli, o
que foi approvado. Constinuando o mesmo snr. Prefeito com a palavra,
disse que uma das clausulas do referido contracto diz que a Camara é
obrigada a fornecer uma relação de todos os nomes, de ruas desta cidade,
e como está em diversas ruas faltando nomes, solicitava da Camara fossem
essas ruas denominadas, afim de poder satisfazer referida clausula. O snr.
Presidente consultando a casa sobre a solicitude do Snr. Prefeito, foi
resolvido então dar os seguintes nomes; digo, os seguintes nomes em
determinadas travessas fóra do perimetro urbano, a saber: Na cidade: a)
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Rua Monte Alegre, b) Ipanema, c) São Benedicto, d) Paraizo, e) Tibagy.
No Bairro da Bella Vista: a) rua Minas Geraes, b) Paraná, c) Victoria, d)
Rio de Janeiro, e) Bahia, f) Ceará, g) Matto Grosso, h) Amazonas, i) Goyaz,
j) Piauhy, k) Acre, l) Parahyba, m) Santa Catarina, n) Pernambuco. Na
Villa dos Lavradores: a) Rua dos Italianos, b) Guayanazes, c) Sorocabana.”

Pelo que está acima transcrito, vê-se ter sido escolhido o nome de
Monte Alegre, para a rua mais extrema da cidade, do lado sul. Não era,
como ainda não é, o que se pode chamar uma rua. Apenas estava
demarcado o local, onde a via seria aberta. A designação de Monte Alegre
não tinha significado algum. Foi escolhido por ter sido o primeiro nome
surgido na mente de quem o escolheu, como poderia ter sido outro qualquer.
Permaneceu até 1939, quando o Prefeito, Dr. Joaquim do Amaral Gurgel,
baixou o Ato n. 225, de 6 de fevereiro desse ano, que em seu artigo 2º
estabeleceu: Art. 2º - A rua chamada “Monte Alegre fica denominada:
“Rua Coronel Fernando Prestes”.

Esse ato n. 225 está integralmente transcrito na descrição feita da
Rua Saldanha Marinho, onde poderá ser consultado.

Moraes Barros, rua
Ver: Chafariz Travessa do
1884 - Câmara. João Thomaz de Almeida diz que Moraes Barros
            se refere a Prudente de Moraes e não ao senador Moraes
            Barros. Rua Moraes Barros, nome atual (2007).

RUA DO MORAES BARROS

O mais antigo nome desta via foi Travessa do Chafariz, ou Rua do
Chafariz porque no seu início existia um chafariz que era a fonte onde a
população se abastecia de água para beber. Esse chafariz era situado
exatamente no local onde está construída a Rinha de Galos. Talvez tivesse
sido conhecida pela alcunha do Fulano ou do Sicrano, nome de algum
morador mais em evidência ou o único que ali morasse.

Foi o vereador João Morato da Conceição quem, em 1884, ao dar
nomes às ruas existentes, escolheu a denominação de rua do Moraes Barros,
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em homenagem a Prudente José de Moraes Barros, que entre suas
qualidades era ardoroso propagandista da República.

Em 1885 a rua do Moraes Barros não tinha sarjetas, nem meios-
fios e nem sequer era nivelada. Na ata de 20 de julho de 1885 há este
trecho: ... que é necessário fazer-se tres percintas na Rua do Curuzu, nas
travessas Moraes Barros, Independencia e Dão Pedro Segundo, etc.” O
pedido dessa providência havia sido feito pelo Fiscal e na sessão do dia
seguinte o assunto voltou à discussão, e “ Foi aprovado authorizando-se
ao Procurador a mandar fazer os referidos serviços a mais des palmos de
calçadas em forma de percinta, digo, de sargeta, abaixo da travessa do
Moraes Barros.”

Está na ata de 31 de agosto de 1889, ter sido escolhido um terreno
para edificação da nova Matiz, no “centro do quarteirão que fica entre as
ruas vinte e cinco de março e Moraes Barros, etc.”

Em 1891 foi construído um açude no ribeirão, no início da rua
Moraes Barros. O Fiscal, em relatório apresentando à Câmara, em 8 de
janeiro, disse: “Foi lido o relatório do Fiscal dando conhecimento a
Intendencia de varias multas impostas por elle, de 20 de dezembro até
hoje e bem assim que Manoel da Silva Veiga fêz no Ribeirão, à rua Moraes
Barros uma especie de assude que apezar de não represar toda a agua,
toda via tem sido reclamado por varias pessoas”. Naquela época o nível
do leito do rio era acima do atual, cerca de dois metros, ocasionando a
inundação de todos os terrenos marginais. Com o rebaixamento natural do
leito do rio, houve o esgotamento desses terrenos, e, em consequência,
também secaram o chafariz velho, que ficava próximo à ponte do Bairro
Alto, conhecido pelo apelido de Chafariz do Napoleão de Barros.

Na sessão realizada pela Intendência, em 23 de abril de 1892, o
Intendente (vereador) Dr. Raphael Ferraz de Sampaio fez a seguinte
indicação: “Indico que a intendencia declare de utilidade publica os terrenos
situados entre o largo da Cadêa Nova, em prolongamento da Rua de S.
João e prolongamento da do Moraes Barros e o prolongamento da rua
acima da de Santa Anna e bem assim para os referidos prolongamentos de
ruas, que fique o Intendente (Prefeito) Caetano Caldeira, encombido de
se entender com os respectivos proprietarios sobre o preço dos mesmos.
Botucatú, 23 de Abril de 1892. Raphael Sampaio.”
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Essa proposta foi aprovada, mas os prolongamentos foram sendo
feitos muito paulatinamente e todos esbarraram na cerca da chácara de
Joaquim Rodrigues César, mais conhecido por Nhonhô César, chácara
cujos terrenos eram exatamente onde estão construídos o Palácio São
José, Seminário, Ginásio N. S. Lourdes, Instituto Santa Marcelina e outros.

O sarjeteamento e nivelamento da Rua Moraes Barros foi tentado
por diversas vezes, sem resultados práticos, até que a 21 de março de
1896 o vereador Antonio Ignacio de Oliveira propôs a execução deles,
conforme está na ata: “Pelo vereador Antonio Ignacio de Oliveira foi
apresentado a indicação seguinte: - Indico que esta Camara mande collocar
sargetas e guias na rua Moraes Barros, a começar da Rua Aurea ao Largo
da  Matriz Nova alterando o perfil adoptado pela Camara. Tendo em vista
não prejudicar, ou prejudicar o menos possivel os predios edificados nesta
rua.”

A execução destes serviços provocou longa e acirrada discução,
pois os proprietários dos prédios, junto aos quais ia ser feito o rebaixamento
do leito da rua, eram maiores na época. Na mesma ata, acima referia,
consta que a comissão de obras, composta dos vereadores Augusto César
e João Francisco de Freitas, deu o seguinte parecer: “A Commissão de
Obras Publicas no desempenho do serviço que lhes foi confiado com relação
a mudança do perfil entre o sobrado do Antonio Ferreira da Silva Veiga e
Domingos Gonçalves de Lima, depois de irem ao local e estudado a
topographia, oferece as modificações formoladas pelo Diretor de Obras
Publicas, no parecer que esta acompanha.” O parecer aluido é assim
expresso: “Ao informe pedido em sessão de hontem para a commissão de
Obras Publicas, referido na reforma do perfil que atravessa a Rua Aurea e
Moraes Barros e desce no canto da Casa do Sr. Russo, por ser a cota de
escavação alterado sendo de 0,20 m. em vez de 0,50, no lugar de 1,16 m.
Assim como é de parecer de alterar-se a cota que cruza da rua Moraes
Barros e General Telles, frente o canto da casa de Domingos, podendo ser
levantada, visto tratar-se de beneficiar o predio do mesmo. Botucatú, 21
de março de 1896. – Soler.”

Está registrado, na ata de 11 de novembro de 1896, o regulamento
geral dos impostos, e na Tabela C - Metragem - há este trecho: “7-Cada
metro linear de terreno, edificado ou não, fazendo frente para Rua Rangel
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Pestana, entre as ruas Moraes Barros e Visconde do Rio Branco, com
fundo maximo até a metade do quarteirão $200".

Já muitas pessoas têm que a rua Moraes Barros, e outras que lhe
são paralelas, vão terminar de encontro com as propriedades da Mitra
Diocesana, na Rua Dr. Costa Leite. A explicação está na ata de 15 de
julho de 1914, na parte seguinte: “Pelo sr. Prefeito Municipal foi
communicado que recebera um requerimento do Exmo. Sr. D. Lucio
Antunes de Souza, bispo diocesano, pedindo alinhamento para a construção
do palacio episcopal. Não deu esse alinhamento e vinha consultar a Camara
a respeito, visto o terreno em questão ser em prolongamento da rua Moraes
Barros. O dr. Alcides Ferrari pediu a palavra e disse que somente em
futuro muito remoto poderá a cidade prolongar as suas ruas para o lado
poente, havendo, actualmente, mesmo, a necessidade de restringir o
perimetro urbano. A construção de um palacio, já compensa muito bem o
prejuizo que por ventura possa vir causar o não prolongamento de uma
rua. De mais a mais o terreno em questão é de propriedade da mitra
diocesana, todos os terrenos em seguimento tambem o são, de forma que
nunca haverá necessidade de prolongar-se tal rua, além do que, si a Camara
não consentir na  projectada fica na immediata obrigação de declarar de
utilidade publica dito terreno e pagar o justo valor, com o prejuizo para os
cofres municipaes e sem necessidade alguma. O requerimento em questão
é do teor seguinte:

“Illmo. Sr. Prefeito Municipal de Botucatú - Diz Dom Lucio Antunes
de Souza, representando a Mitra diocesana de Botucatú, que, sendo esta
proprietaria do terreno sito na rua “Dr. Costa Leite” (Misericordia) á
extremidade de rua travessa “Moraes Barros”, precisa no dito terreno e
logar edificar um predio para palacio episcopal, e pede lhe seja dado o
alinhamento. Allega para justificar a construção no dito lugar, interceptando
ou melhor continuando a interceptar a dita rua “Moraes Barros” que ali
termina:

1º - Que o dito terreno não pertence á Fabrica da Matriz, hoje
Catedral, mas é de propriedade particular da Mitra Diocesana por
compra a José Rodrigues Franco (fallecido);
2º - Que se trata de um edificio notavel, que precisa de grande area
para dependencias, e portanto não se póde localisar dentro dos
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estreitos limites de um quarteirão ordinario;
3º - Que não há conveniencia nem probabilidade de continuar a dita
rua travessa, visto a cidade já ter demasiada extensão, e a propriedade
não ter tensão de alienar ali terrenos, e não haver ali interesses de
terceiros a acautelar;
4º - Que se trata da construção de grande edificio que concorrerá
para o embellezamento da cidade;
5º - Que será edificado para o bem publico religioso, tendo de servir
para residencia do Bispo Diocesano de Botucatú. Em virtude do
exposto, Pede Deferimento - Botucatú, 10 de julho de 1914 (a) †
Lucio Antunes de Souza - Bispo de Botucatú (Sobre um sello estadual
de 1$000. A Camara resolveu que o Prefeito deve despachar esse
requerimento favoravelmente.”
O vereador Conceição era a favor da propaganda republicana, e,

pode ser afirmado, também o eram os demais componentes da Câmara
Municipal de 1884, tanto que aceitaram a indicação da nomenclatura das
ruas os nomes de Moraes Barros e Rangel Pestana, ativos e tenazes
propagandistas da nova ideologia.

Apesar da fúria inconclasta das vereanças, permanece a homenagem
prestada a Prudente de Moraes. Somente por proposta do vereador Dr.
Antonio Delmanto foram trocadas as placas denominativas. Por engano
na fabricação dessas placas estava escrito Rua Moraes De Barros e foi
emendado para Rua Moraes Barros. A emenda poderia ter sido mais radical,
mais esclarecedora. Deveria ter sido para - Rua Prudente de Moraes ou
Rua Prudente José de Moraes Barros. Há outra via na cidade, com a
designação de Rua Prudente de Moraes. Que necessita ser trocada. A
homenagem deve permanecer no ponto mais antigo, Rua Moraes Barros.

Existem opiniões de que a designação “Moraes Barros” tenha sido
em homenagem ao senador Antonio Moraes Barros. Pensamos que essas
opiniões não estão certas. O vereador Conceição, ardoroso republicano,
desejou prestar homenagem a Prudente de Moraes, que na época já era
político de grande evidência e de um verdadeiro nome - bandeira da
propaganda republicana.
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BIOGRAFIA

O dr. Prudente José de Moraes Barros fazia parte do Partido Liberal,
quando em 1870 foi audaciosamente lançado, no Rio de Janeiro, pelos
percursores da República Brasileira, o Manifesto Republicano.

Exercia nessa ocasião o mandato de deputado à Assembléia
Provincial de S. Paulo, e o seu posto era na esquerda, onde os deputados
já se expandiam claramente a favor da República.

Terminando o seu mandato, filio-se ao Partido Republicano Paulista.
Em 1877 foi vereador à Câmara Municipal de Piracicaba, cargo que já
havia exercido no quatriênio 1865 - 68.

Na legislatura de 1878 - 79 voltou à Assembléia Provincial, tendo
por companheiros, na bancada republicana, Cesário Mota e Martinho Prado
Júnior. Novamente eleito para o biênio de 1882 - 83 e mais tarde para o
biênio de 1889 - 89, foram seus companheiros naquela legislatura Campos
Sales, Rangel Pestana, Martinho Prado e Gabriel Pisa, e, nesta última,
Campos Sales e Bernardino de Campos.

Em 1884 o seu partido concorreu às eleições para a Assembléia
Geral. Foram eleitos Prudente de Moraes e Campos Sales. Na sessão de
11 de maio de 1885, em que se apresentava o Ministério Saraiva, fez o
Deputado Prudente de Moraes a sua estréia, proferindo um discurso
memorável, alcançando sempre triunfos em sua atuação.

Proclamada a República em 1889, no mesmo dia 15 de novembro
foi, em São Paulo, organizada a junta do Governo Provisório da Província:
Prudente de Moraes, Rangel Pestana e Souza Mursa. A 3 de dezembro
do mesmo ano foi Prudente de Moraes nomeado Governador de São
Paulo, já erigido em Estado. Governou até outubro de 1890, quando foi
proclamado e eleito senador por São Paulo. Sua administração foi fecunda.
A 15 de novembro de 1890 tomou assento no Congresso Constituinte e a
21 foi eleito seu presidente.

Em 1º de março de 1894 foi eleito presidente da República, para o
segundo quatriênio constitucional. Foi o primeiro presidente civil da
República, sucedendo ao quatriênio iniciado pelo Marechal Deodoro e
terminando pelo Marechal Floriano Peixoto.

Recebendo o governo após o golpe de Estado de 3 de novembro
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de 1891 e contra-golpe de 23 do mesmo mês, Prudente de Moraes foi
consolidador da República. Restabeleceu a ordem interna e as finanças.
Reatou relações com Portugal, que Floriano interrompera, resolveu a
pendência com a Inglaterra, referente à posse da Ilha da Trindade, sobre a
qual foi reconhecida a nossa soberania.

A 15 de novembro de 1898, entregou Prudente de Moraes o governo
ao seu sucessor, Campos Salles, deixando o país em boas relações com
todas as nações estrangeiras. Restabelecido o crédito do país no exterior.
Prestigiando o novo regime. E saiu do Cadete aclamado pela multidão.

Do artigo onde tiramos estas ligeiras notas referentes ao grande
Prudente de Moraes, o seu autor, deputado João Sampaio, assim termina:
“Uma grande vida, à qual se ajustava a suave definição de Alfredo de
Vigny, sem embargo dos entraves vencidos no seu curso: - vida que realizou,
na idade madura, e ideais da mocidade.”

Nossa Senhora Aparecida, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Nossa Senhora Auxiliadora, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Nova, rua¹
Ver: Margem do Ribeirão, rua da

Nova, rua²
Rua Nova.
Rua de Cima.
1881 - A rua já tinha o nome de Cesário Alvim.
1885 - Câmara. Rua Capitão José Gomes Pinheiro. Mas não foi
              feita a inscrição. Continuou o nome Rua Cesário Alvim.
             Nome atual (2007), Rua João Passos.

Nova, rua³
Estrada para São Manuel.
Rua Nova.
1921 - Lei. Rua Dr. Jaguaribe, nome atual (2007).

Nova de Cima, rua
1864 - Rua Nova de Cima.
1884 - Rua do Mico, fundo da Igreja do Rosario. Talvez um nome
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                 continuou sendo usado.
1885 - Rua Itapetininga.
1888 - 02.04, antes da lei Áurea. Rua Áurea.
1891 - Rua Americo Braziliense. Mas continuou sendo chamada
            Rua Áurea.
1894 - Rua 13 de Maio.
1896 - Rua Áurea.
1936 - Lei. Rua Dr. Cardoso de Almeida, nome atual (2007).

Nove de Julho, praça
Ver: Matriz Nova, pátio da

PRAÇA NOVE DE JULHO

O nome primitivo deste logradouro foi “Pateo da Cadêa Nova”, ou
“Pateo da Matriz Nova”, pelo fato de estarem nele situados a segunda
cadêa e a segunda Matriz, pois a primeira cadeia estivera localizada no
Largo da Santa Cruz, atual Praça João Pessoa, e a primeira Matriz estivera
colocada no antigo Largo da Matriz, agora Praça Coronel Moura, na parte
onde está a Estação de Ônibus (1950).

Em 1923 foi uma parte desse Pátio denominado Praça Ruy
Barbosa, pela seguinte lei:

LEI N. 306

                                                     de 5 de março de 1923
                                               Praça Ruy Barbosa

Art.1º - Fica dada a denominação de Praça Ruy Barbosa à Praça
existente entre a Praça Rubião Junior, Grupo Escolar dr. Cardoso de
Almeida, Escola Normal e frente da Cathedral.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
A Catedral nessa lei estava situada quase em frente da atual, entre as

Avenidas Santana e D. Lúcio. Essa designação não se radicou, apesar de
permanecer a lei até 1930, quando foi promulgada outra, que é a seguinte:
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                                                      de 11 de Janeiro de 1930
                             Denominação de Praça Cel. Amando de Barros.

Art. 1º - Fica denominada Praça Cel. Amando de Barros o largo
fronteiro á Escola Normal, entre o largo da Matriz, Grupo Escolar Dr.
Cardoso de Almeida e Escola Normal.

Art. 2º - Será erigido nesse logar um monumento perpetuando a
memoria de Amando de Barros, collocando-se naquella Praça o seu Busto
em bronze.

Art 3º - Fica o Prefeito autorisado a fazer as necessarias operações
de creditos para a acquisição do busto em bronze daquelle finado.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrario.
Esse novo nome para a Praça também não se radicou e nenhuma

providência  foi dada para cumprir essa lei. Nem sequer as placas
denominativas foram colocadas; quanto ao monumento e ao busto...

Em 1935 o logradouro tomou o nome de Praça de 9 de Julho,
conformidade do seguinte ato:

ACTO N.102
                                                      de 8 de julho de 1935

O cidadão Carlos Cesar, Prefeito Municipal de Botucatu, usando
das attriibuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando a necessidade de celebrar a data de 9 de Julho de
maneira duradoura, inscrevendo-a numa das praças mais amplas da cidade:

Resolve:
Art.1º - Fica denominada “9 de Julho” a praça fronteira á Escola

Normal e o Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida.
Art. 2º - Fica denominada “Ruy Barbosa” a praça fronteira ao edificio

do Forum.
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrario.
Botucatú, 8 de julho de 1935.

                                                        O Prefeito Municipal,
                                                         Carlos Cesar.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú em 8
de julho de 1935.
                                                      O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.

           LEI N. 369
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Olavo Bilac, praça
Ver: Santa Cruz, largo da

Ouvidor, rua do
Ver: Rosario, travessa do

Ouvidor, travessa do
Ver: Rosario, travessa do

RUA DO OUVIDOR

Quando o veredaor João Morato da Conceição escolheu as
denominações para as ruas botucatuenses, em 1884, a esta deu o nome
de Rua do Ouvidor.

Era uma rua apenas delineada. Na ata de 23 de julho de 1885 há
esta parte. “Indicou o sr. Souza Nogueira que a Camara mande affixar
editaes afim de que o dia 15 de Agosto futuro, os proprietarios de terrenos
desta cidade, mandem capinar e varrer as frentes e que as ruas travessas
sejão limpas a foice”. Logo adeante, na mesma ata, esse vereador indicou
que fosse feito “um buero na Travessa do Rosario visto acharem-se ali
dois vallos que privão o tranzito”. Essa Travessa do Rosário era a mesma
Rua do Ouvidor. Só era necessário que fosse limpada a foice, pois,
completamente desabitada, estava intransitável pelo matagal e pelas grandes
erosões provocadas pelas chuvas. Também foi conhecida por Travessa de
São Benedicto.

Consta da ata de 11 de janeiro de 1894 uma indicação do vereador
Caetano Caldeira, subscrita pelos vereadores Alberto José da Silva Pereira,
José de Camargo Rocha e Francisco Braz da Cunha, “no sentido de dar-
se nomes a diverças Ruas que ainda não os tem, etc.” Entre as denominações
indicadas há esta. “... que a travessa do Ouvidor passe a denominar-se
Quintino Bocayuva”. Aconteceu, porém, que a rua do Ouvidor era paralela
à Rua D. Pedro II, e ao trocar o nome de Ouvidor para Quintino Bocayuva
a mudança foi feita na Rua D. Pedro II.

Está escrito, na ata de 2 de janeiro de 1895, ter sido “embargada a
construção de uma casa  por ter sido verificado que as frestas não estavam
de acordo com o codigo de posturas, no Largo do Rosario, antiga Rua do
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Ouvidor”. Isto em 1895 e por aí se verifica que a rua continua ser conhecida
pelo nome de Ouvidor.

A seguir passou a ser denominada Rua Cesário Mota. Quando isso
aconteceu, e quem fez a indicação desse nome, são informações que não
consegui mos obter.

No relatório apresentado à Câmara pelo Prefeito, na sessão de 3 de
janeiro de 1905, foi onde encontramos a primeira referência ao nome de
Rua Cesário Mota. Diz esse relatório “ter feito o suterro” de diversas ruas
e, entre essas, “3 quarteirões na rua Cezario Mota”. Foi em 1904, portanto,
que esta rua teve o início de seu nivelamento.

Nos anos de 1923 e 1924 existem várias referências a esta rua, pelo
fato de ser uma das confrontações do quarteirão no qual foi construído um
reservatório para água, da rede de abastecimento da cidade.

Está na ata, de 20 de junho de 1924, ter sido terminado o calçamento
a granito na rua do Riachuelo, até a Rua Cesário Mota, e ter sido contratado
o calçamento das travessas, entre as ruas Riachuelo e Cesário Alvim, no
trecho compreendido entre a Rua Cel. Fonseca e a Cesário Mota. Em
agosto de 1928 foi promulgada a lei n. 358, que obriga a construção de
casas assobradadas na rua Riachuelo, no trecho entre as ruas Cel. Fonseca
e Cesário Mota. Por essas citações evidencia-se que a Rua Cesário Mota,
na época, era o ponto de referência para vários melhoramentos.

Em 1947 os atos municipais estavam sujeitos a exame e aprovação
da Assembléia Legislativa do Estado, por intermédio da Secretária da
Assembléia para Assuntos Municipais, entidade que substituía o
Departamento das Municipalidades.

Desejando o Prefeito prestar uma homenagem ao sr. Antonio José
de Carvalho Barros, antigo Prefeito desta cidade, mais conhecido pela
abreviatura de “Tonico de Barros”, enviou à Secretaria acima referida o
seguinte ofício:

Botucatú, 6 de setembro de 1947.
Ilmo. Sr. Francisco Luiz de Almeida Salles
DD. Diretor Geral da Secretaria da Assembléa para
Assuntos Municipais
São Paulo



272

RUAS DE BOTUCATU

Para o devido encaminhamento e aprovação, junto a este faço
a V. S. a remessa de um projeto denominado “Rua Tonico de Barros”
a uma via desta cidade.

A justificativa deste projeto está nos “considerandos” que
antecedem o projeto ora apresentado e cuja aprovação é merecida
homenagem a um botucatuense de renome.

Reitero os protestos de toda estima e consideração.
                                                        Adolpho Pinheiro Machado
                                                            Prefeito Municipal.

Projeto de Lei
O Prefeito Municipal de Botucatu, atendendo a uma justa

representação que lhe foi feita pelo Rotary Clube e a pedido de diversos
antigos moradores desta cidade e

Considerando que Botucatu teve na pessoa de Antonio José de
Carvalho Barros um de seus mais dedicados filhos;

Considerando que a atuação desse botucatuense se desenvolveu
com brilhantismo e eficiencia no campo politico e social, e a ele se devem
iniciativas e melhoramentos dos mais louvaveis;

Considerando que o sr. Antonio José de Carvalho Barros
desempenhou cargos publicos com proficiencia, entre os quais o de Prefeito
Municipal;

Considerando, ainda, que esse botucatuense fez, á Misericordia
Botucatuense, um importante donativo correspondente á metade de sua
fortuna;

Considerando, finalmente, que é justo que se perpetue o nome desse
prestante cidadão,

Resolve apresentar á aprovação superior o seguinte

PROJETO DE LEI

O Prefeito Municipal de Botucatu, nos termos do inciso II, do artigo
3º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias, da Constituição
Estadual, promulga a seguinte lei:

Artigo 1º - Fica a atual Rua 4, antiga 19, no bairro denominado
“Vila São Lucio”, denominada “Rua Prefeito Tonico de Barros”, como



273

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

homenagem do povo a esse prestante cidadão botucatuense.
Artigo 2º - Está lei entrará em vigor na data de sua publicação

revogadas as disposições em contrario.
                                                        Adolpho Pinheiro Machado
                                                            Prefeito Municipal.”

Esse projeto foi encaminhado à Assembléia Legislativa, sendo
aprovado e, em consequência, foi promulgada a lei seguinte:

LEI N. 16
                                                     de 2 de dezembro de 1947

O Prefeito Municipal de Botucatu, nos termos do inciso II, do art.
3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitorias, da Constituição
estadual, promulga a seguinte lei:

Art.1º - Passa a denomina-se Rua Prefeito Tonico de Barros, a atual
rua 4, antiga 19, situada no Bairro “Vila São Lucio”.

Art. 2º - Está lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 2 de dezembro de 1947.
                                                        Adolpho Pinheiro Machado
                                                            Prefeito Municipal

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em
2 de dezembro de 1947.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Entretanto, a denominação de Rua Prefeito Tonico de Barros esteve
pouco tempo localisada na Vila São Lúcio. A Câmara Municipal por
proposta do Vereador Emílio Peduti, Ampliando a homenagem, resolveu
transferir a denominação para uma via de maior projeção e aprovou outra
lei, que é a seguinte:

LEI N. 8
                                                     de 9 de abril de 1948

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições legais,
faz saber que a Camara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:
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Art. 1º - Fica denominada Praça Cavalheiro Virginio Lunardia Praça
onde está localisada a Igreja Matriz da Vila dos Lavradores.

Art. 2º - A atual rua Cavalheiro Virginio Lunardi passa a denominar-
se Cesario Mota.

Art. 3º - A atual Rua Cesario Mota passa a denominar-se Prefeito
Tonico de Barros.

Art. 4º - A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 9 de abril de 1948.
                                                       Renato de Oliveira Barros
                                                            Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 9
de abril de 1948.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Padre Euclides, rua
Ver: Rua Nº 3

RUA PADRE EUCLIDES

Ao elaborar a planta dos terrenos que iriam constituir a Vila Maria,
o engenheiro que fez, adotou, como praxe, o processo de enumerar as
ruas projetadas, recebendo uma delas o número 1 e outra o número 3.
Essas vias depois seriam a Rua Expedicionário Almiro Bernardes e Rua
Padre Euclides.

Em 1945 estávamos sob o regime discricionário, e o Prefeito, para
a aprovação de seus atos, tinha que obedecer ao Interventor no Estado,
por intermédio do Departamento das Municipalidades. Assim, em maio
desse ano, foi dirigido a esse Departamento o seguinte ofício:

“Botucatú, 22 de maio de 1945
Senhor Diretor Geral
Tenho a honra de submeter a apreciação desse Departamento, para
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os fins de direito, o incluso projeto de decreto-lei que dispõe sobre
denominação de ruas da cidade.

Duas são as ruas atualmente sem denominação, e ás quais a
Municipalidade pretende dar os nomes de “Expedicionario Almiro
Bernardes” e “Padre Euclides”.

Visa a Prefeitura, com a providencia em apreço, homenagear dois
ilustres cidadãos, já falecidos, e cujos nomes estão estreitamente ligados á
historia de Botucatú, e mesmo do Brasil.

O segundo Padre Euclides Gomes Carneiro, foi um sacerdote de
marcadas virtudes, que durante muitos anos residiu nesta cidade, e a quem
Botucatú deve a fundação de uma de suas maiores e melhores instituições
filantropicas. Elemento votado inteiramente á pratica do bem, trabalhando
sempre pelo proximo com dedicação e amor, o Padre Euclides prestou
inumeros beneficios aos botucatuenses. A sua vida foi modelar e sua memoria
deve ser perpetuada. A lembrança desta homenagem, que partiu do Rotary
Club de Botucatú, mereceu, desde logo, a adesão e o apoio da
Municipalidade, que agora visa efetiva-la.

Assim justificada a proposição, aguarda-se seja aprovada pelas
autoridades superiores.

Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelencia os protestos de
minha especial estima e consideração.
                                                         O Prefeito Municipal,
                                                           Dr. João Maria de Araujo Junior

Ao Exmo. Sr. Dr. Gabriel Monterio da Silva
DD. Diretor Geral do Departamento das Municipalidades
S. Paulo.”
Anexo ao oficio acima transcrito estava o seguinte projeto:

  Projeto de Decreto - lei N....
                                       De .... de......................de 194...

O Prefeito Municipal de Botucatú, na conformidade do disposto no
art. 5º do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril de 1939

DECRETA:
Artigo 1º - Ficam denominadas “Rua Expedicionario Almiro

Bernardes e Padre Euclides” as ruas numeros um e tres da Vila Maria,
desta cidade, respectivamente.
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Artigo 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.
                                                        O Prefeito Municipal,

                                               Dr. João Maria de Araujo Junior.
Atendidas algumas informações solicitadas pelo Departamento das

Municipalidades foi o projeto aprovado e promulgado o decreto-lei seguinte:
DECRETO - LEI N. 69

                                                     de 29 de agosto de 1945.
O Prefeito Municipal de Botucatú, usando da atribuição que lhe

confere o artigo 12, n. I, do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril de
1939, decreta.

Art. 1º - São denominadas ruas Espedicionario Almiro Bernardes e
Rua Padre Euclides, as ruas ns. 1 (um) e 3 (trez) da Vila Maria, desta
cidade, respectivamente.

Art. 2º - Este decreto-lei em entrará vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 29 de agosto de 1945.
      J. M. Araujo Junior
                              Prefeito Municipal.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 29
de agosto de 1945.
                                                       Hernani Donato
                                                          Secretario da Prefeitura Substituto.

Pandiá Calógeras, rua
Ver: Sete, rua

RUA PANDIÁ CALOGERAS

Quando foi elaborada a planta para loteamento dos terrenos para
localisação da Vila Maria, as ruas receberam números, em lugar de nomes;
entre elas a que se chamava Rua Sete.

Em 1944  o Prefeito Municipal tinha poderes legislativos, mas seus
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atos eram submetidos ao Departamento Administrativo do Estado, por
intermédio do Departamento das Municipalidades. Desejando dar o nome
de Pandiá Calógeras a uma via desta cidade, o Prefeito encaminhou o
seguinte ofício:

“Botucatu, 11 de abril de 1944
Senhor Diretor Geral
Tenho a honra se submeter á apreciação desse Departamento, para

posterior encaminhamento ao Conselho Administrativo do Estado, o incluso
projeto de Decreto-lei, que denomina Pandiá Calógeras uma das vias
publicas desta cidade.

Juntando sua adesão ás comemorações que serão levadas a efeito
em todo Brasil no proximo dia 21/4, data em que se marca mais um
aniversario da morte do grande vulto nacional, quis esta Municipalidade
dar-lhe um cunho mais expressivo, atribuindo o nome desse grande
brasileiro a uma de suas vias publicas.

O proposito justifica-se naturalmente, pelo simples enunciado do
nome de Pandiá Calógeras - João Pandiá Calógeras - um dos maximos
vultos brasileiros, um dos maiores estadistas que a Republica Brasileira
produziu, e por todos os motivos dignos da singela, mas muito sincera
homenagem, que lhe pretende prestar a Prefeitura de Botucatu.

A obra deste patriota, por todos conhecida e posta em relevo, com
especial brilhantismo, pelo Dr. Antonio Gontijo de Carvalho, em seu livro
“Estadista da Republica”, torna dispensavel maior justificação do projeto.

É um vulto nacional, este homem que exerceu com excepcional
brilhantismo todas as funções que lhe foram confiadas. As suas passagens
pelo nosso Parlamento, pelas nossas Embaixadas, e Ministerios, da
Agricultura, Fazenda e Guerra, foram sempre caraterizadas por trabalhos
excepcionalmente brilhantes, nos quais se notava, de maneira inequivoca,
a marca de seu espirito genial.

Assim justificada a medida, esta Municipalidade aguarda a sua
aprovação.
Aproveito o ensejo para afirmar os protestos de toda a elevada

estima e consideração.
                                                       Dr. João Maria de Araujo Junior.
                                                            Prefeito Municipal.
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Excelentissimo Senhor doutor
Gabriel Monteiro da Silva
DD. Diretor Geral do Departamento das Municipalidades
São Paulo.

DECRETO-LEI N.
O Prefeito Municipal de Botucatu, na conformidade do disposto no

artigo 5º do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril de 1939, e nos
termos da Resolução n ... de 1944, do Conselho Administrativo do Estado,
decreta:

Art. 1º - Passa a denominar-se rua Pandiá Calógeras a via publica
atualmente conhecida pelo nome de rua Sete, situada na Vila Maria, desta
cidade.

Art. 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

O Prefeito Municipal,
Dr. João Maria de Araujo Junior.”
Corridos os trâmites do estilo, foi o projeto aprovado e publicado o

seguinte
DECRETO-LEI N. 60

                                                      de 16 de outubro de 1944
O Prefeito Municipal de Botucatu, usando das atribuições que lhe

confere o art. 12, n. I, do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril de
1939, decreta:

Art. 1º - Passa a denominar-se rua Pandiá Calógeres a via publica
atualmente conhecida pelo nome de rua SETE, situada na Vila Maria, desta
cidade.

Art. 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 16 de outubro de 1944.
                                                       Dr. João Maria de Araujo Junior
                                                            Prefeito Municipal.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 16
de outubro de 1944.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.
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Parahyba, rua                                                       Bairro Alto.
1930 - Câmara.
1948 - Lei. Rua Dr. Júlio Prestes, nome atual (2007).

RUA PARAHYBA

Em 1930, conforme consta da ata da sessão realizada pela Câmara,
em 20 de junho desse ano, foram denominadas as ruas então existentes no
Bairro Alto, e entre elas a que recebeu o nome de Rua Parahyba.

Quando historiamos a formação do Bairro Alto, fizemos a transcrição
do trecho de ata acima referido, onde figura a Rua Parahyba.

Em 1948 a Câmara, em 24 de abril, decretou a Lei n. 21, mudando
as denominações de várias ruas da cidade. O artigo 2º dessa lei diz o
seguinte:

“Art. 2º - A rua Paraíba passa a denominar-se rua Dr. Julio Prestes.”
Veja-se a íntegra dessa Lei n. 21 no histórico que fizemos da  rua

Santa Catarina.

Paraizo, rua do
Ver: Saldanha Marinho, rua

Paraná, rua                                                                           Bairro Alto.
    1930 - Câmara.

RUA PARANÁ

A Câmara Municipal, na sessão que realizou em 20 de junho de
1930, atendeu a uma solicitação do prefeito e escolheu denominações
para diversas ruas da cidade, a fim de que fosse fornecida uma relação
completa das vias locais, para ser feito o emplacamento geral. Entre os
nomes escolhidos figurava o de Rua Paraná, que está localizada no Bairro
Alto.

Encontra-se transcrito o trecho de ata da sessão, acima aludida, na
descrição que fizemos do Bairro Alto, onde poderá ser examinado.
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Paratodos, largo do
Ver: Matriz, pátio da

Pardinho
Ver: Freguesias (Espírito Santo do Rio Pardo).

Paula Vieira, avenida
Ver: Matadouro, rua do²

Pedreira, rua da
Rua da Pedreira, popularmente.
1884 - Câmara. Rua da Pedreira.
1890 - Rua de São João.
1918 - Câmara. Rua Velho Cardoso, nome atual (2007).

RUA DA PEDREIRA

O nome desta rua proveio da pedreira existente nas margens do
ribeirão Lavapés, de onde eram tiradas as pedras necessárias aos alicerces
das casas, para calçadas e outros usos. O povo a denominou Rua da
Pedreira, e o vereador João Morato da Conceição, em 1884, dando nomes
às ruas da vila, achou prudente não trocar a denominação, respeitando a
tradição.

A Rua das Flores tinha começo onde também começava a Rua da
Pedreira. Era esta via o ponto de referência para a determinação da parte
tributável da vila, porque era um dos pontos extremos. Encontramos, na
ata de 1 de janeiro de 1890, este trecho: “ Na qualidade de membros da

commissão de obras Publicas, proponho que seja o quadro desta
cidade pelas ruas abaixo designadas, visto serem as que até hoje se achão
habitadas. Rua do Curuzú, a começar na Rua de São João à do Visconde
do Rio Branco; Rua do Riachuelo, a começar do Calvario a casa de
Saldanha; Rua do Cezario Alvim, a começar do Calvario ao Visconde do
Rio Branco; Rua Aurea a começar na Rua de Santo Antonio a Rua Visconde
do Rio Branco”.

Por essa ata verifica-se que a rua da Pedreira já estava com o nome
trocado, para S. João. Quem o trocou e quando? Certamente os moradores
da via, mas a verdade é que o nome permaneceu.
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A Rua de São João era o ponto forçado da referência para qualquer
fixação de quadro ou perímetro. Na ata de 5 de março de 1891 está
registrado ter sido aceita uma proposta, para a construção de meios-fios e
sarjetas, e nela há este trecho: “...principiando na rua do Riachuelo esquina
do Largo da Matriz, onde acha-se em construção o sobrado do Tenente
Joaquim Gonsalves da Fonseca, subindo por ella até a esquina  da Rua
São João, descendo por esta até a rua do Curuzu...etc.”.

Em 23 de abril de 1892, conforme está na ata da sessão da Câmara,
pelo vereador Dr. Raphael Ferraz de Sampaio foi apresentada a seguinte
indicação: “Indico que a Intendencia declare de utilidade publica os terrenos
situados entre o largo da Cadêa Nova em prolongamento da Rua de S.
João, e o prolongamento da Rua Moraes Barros e o prolongamento da
Rua Acima de Sant’Anna e bem assim para os referidos prolongamentos
de ruas fique o Intendente Caetano Caldeira encombido de se entender
com os respectivos proprietarios sobre os preços dos mesmos.”

Por essa ata verifica-se que as ruas existentes estavam, em grande
parte, apenas projetadas ou traçadas, pois a elas a referência era de
“prolongamento da Rua S. João, prolongamento da Rua Moraes Barros,
etc.”.

Em 1892 houve uma tentativa de prolongar a rua de S. João até o
ribeirão Tanquinho. Na ata de 11 de junho desse ano está escrito esta
parte: “Requerimento de João Carvalho Braga pedindo mandar fazer o
alinhamento da Rua que passa ao lado da chacara de José Rodrigues Franco
em direcção ao corrego do Matadouro em terrenos de sua propriedade e

cedendo gratuitamente a Intendencia o espaço necessario pra a
abertura da mesma rua, ate o mencionado corrego”.

O Matadouro, nessa época, estava situado no Bairro do Tanquinho.
As divisas da chácara de José Rodrigues Franco vinham até quase a atual
Rua General Teles. Nessa chácara estavam os terrenos onde foram
construídos o Grupo Escolar, Escola Normal, Catedral, etc. Os terrenos,
ou a chácara, de João Ribeiro de Carvalho Braga eram exatamente onde
está localizada a Vila S. Lúcio, na parte que vai até o ribeirão. Essa
propriedade depois passou para Tertuliano Alves de Camargo, e pelos
herdeiros deste foi vendida à Mitra Diocesana que ali abriu a Vila São
Lucio.
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A abertura ou prolongamento da Rua São João, entretanto, não se
realizou naquela ocasião. Em lugar dessa iniciativa foi aberta a Rua dos
Protestantes, que hoje se denomina Rua Domingos Soares de Barros.

No relatório de serviços executados, apresentado pelo fiscal João
Manoel da Silva, conforme documento n. 124, datado de 16 de novembro
de 1892, há este trecho: “3º - Comunico-vos tambem, que devido ao
temporal, arrombou o rego da agua, que se abrio, tornando a agua pelo
antigo leito, prejudicando o aterro feito, na travessa da rua S. João.”

O Intendente Municipal, em 3 de janeiro de 1905, apresentou um
relatório referente ao ano anterior, no qual, citando os serviços executados,
entre eles diz: “... suterro nas seguintes ruas: Cesario Motta 3 quarteirões -
Rio Branco 2 quarteirões - Campos Salles 2 quarteirões... - Rua de São
João 2 quarteirões... etc.”

A denominação Rua São João permaneceu até 1918, quando, por
proposta do vereador Major Antonio de Moura Campos, passou para
Rua Velho Cardoso. Está na ata de 20 de julho de 1918 o seguinte: “Pelo
vereador Moura Campos foi presente o seguinte: -  Considerando os
grandes serviços prestados a esta cidade, pelo presente cidadão Antonio
Joaquim Cardoso de Almeida, já falecido; considerando que as Camaras
Municipaes tem dever de prestar homenagens áquelles que souberam
emprestar o seu labor em beneficio do progresso local; Considerando que
foi o referido cidadão Antonio Joaquim Cardoso de Almeida um dos
primeiros habitantes desta cidade tendo exercido com amor e probridade
cargos de eleição; Considerando mais que a Camara deve perpetuar o
nome de quem amou e dignificou esta cidade, usando dos direitos que me
são conferidos apresento o seguinte projecto de Lei:

A Camara Municipal de Botucatú, decreta:
Artigo unico - Fica denominada Rua Velho Cardoso a actual Rua de

São João desta cidade. Esta indicação foi aprovada e convertida na seguinte
lei:

LEI N. 270
                                                      Sobre Rua Velho Cardoso

Artigo unico - Fica denominada Rua Velho Cardoso a atual Rua
de São João desta cidade.
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Pernambuco, rua                Bairro Alto.
1930 - Câmara. Rua Pernambuco.
1948 - Lei 21, de 25.04.1948. Rua Professor Martinho Nogueira.
1948 - Lei 45, de 01.10.1948. Rua Pernambuco.
1950 - Lei. Rua Major Moura Campos, nome atual (2007).

Continuação da  Monsenhor Ferrari.

RUA PERNAMBUCO

Na ata da sessão realizada pela Câmara, a 20 de junho de 1930,
está registrado um trecho relativo a uma resolução, dando nomes a diversas
vias da cidade, entre elas a que recebeu o nome de Rua Pernambuco.
Quando descrevemos a formação do Bairro Alto, fizemos a transcrição
integral desse trecho de ata, onde poderá ser consultado.

Pela Lei n. 21, de 24 de abril de 1948, a rua Pernambuco passou a
ser chamada Rua Prof. Martinho Nogueira. Diz o artigo 3º dessa lei: Art.
3º - A atual rua Pernambuco passa a ter a denominação de rua prof.
Martinho Nogueira.

Mas essa nova designação da antiga rua Pernambuco foi revogada
pela seguinte lei:

LEI N. 45
                                                     de 1 de outubro de 1948

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições legais,
faz saber que a Camara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:

Art. 1º - Fica revogado o art. 3º  da Lei n. 21, de 24 de abril de
1948.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 1 de outubro de 1948.
                                                      Renato de Oliveira Barros
                                                            Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 1
de outubro de 1948.
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                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Por essa lei voltou a via à primitiva designação de Rua Pernambuco.
Assim permaneceu até maio de 1950, quando foi decretada a lei seguinte:

LEI N. 132
                                                     de 19 de maio de 1950

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições legais,
faz saber que a Camara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:

Art.1º - Fica mantida a denominação de Praça Martinho Nogueira á
Praça existente entre o lado esquerdo da Catedral, delimitada pelas ruas
Moraes Barros e Dr. Costa Leite, Catedral, Praças Bispo Luiz M. de
Santana e 9 de Julho.

Art. 2º - Fica revogado o art. 3º da Lei n. 21, de 24 de abril de 1948.
Art. 3º - Fica denominada Rua Major Moura Campos a rua

Pernambuco, sita no Bairro Alto, desta cidade.
Art. 4º - Fica mantida a denominação de rua Dr. José Damião

Pinheiro Machado a rua 5 da Vila São Lucio.
Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, e

promulgação, revogadas as disposições em contrario.
Botucatu, 19 de maio de 1950.

                                                       Renato de Oliveira Barros
                                                            Prefeito Municipal

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 19
de maio de 1950.

                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Petrarca Bacchi, avenidaVila Maria.
Ver: Rua Nº 2²
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AVENIDA PETRARCA BACCHI

As ruas da Vila Maria tiveram as suas primeiras denominações em
números - rua um, rua dois, etc. Assim, a rua mais central era a Rua N. 2,
tendo começo na ponte sobre o rio Lavapés, onde a rua Amando de Barros
também tem início.

Em 1941 os atos do Prefeito Municipal eram submetidos à
aprovação do Departamento das Municipalidades e Departamento
Administrativo do Estado. Desejando prestar homenagem ao nome de um
grande industrial botucatuense, o Prefeito Municipal dirigiu ao Departamento
das Municipalidades o seguinte ofício:

“Botucatu, 5 de março de 1941
Exmo. Sr. Diretor
Anexo ao presente cabe-me a honra de remeter um projeto de

decreto-lei para o fim de ser encaminhado ao Departamento Administrativo
do Estado.

Esta homenagem que se vai prestar á memoria do sr. Petrarca Bacchi,
é das mais justas e significativas, pois, pelo seu elevado dinamismo,
concorreu de seu modo extraordinario para o desenvolvimento, não só
desta cidade, como do municipio.

Atentas essas razões e das que constam dos “considerandos”, solicito
o especial obsequio de seu encaminhamento com urgencia possivel.
                                           Atenciosamente
                                        O Prefeito Municipal,
                                                   Pedro Losi.
Ao Exmo. Senhor Diretor do
Departamento das Municipalidades
São Paulo”

O projeto acima referido era do seguinte teor:
Denominação de “Avenida Petrarca Bacchi”
Considerando que é dever da Municipalidade cultuar a memoria de

todos quantos têm concorrido de modo notavel para o progresso local;
Considerando que a perpetuação do nome do grande industrial, sr.

Petrarca Bacchi, é um preito de justa homenagem para quem durante mais
de quarenta anos aqui desenvolveu sua marcante atividade e concorreu,
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dessa forma., para o desenvolvimento da cidade;
Considerando que a função da vila Maria, nos arrabaldes desta

cidade, é uma das suas iniciativas;
Considerando que a 1º de março de 1941 passa-se o primeiro

aniversario do falecimento deste cidadão, a Prefeitura Municipal resolveu
apresentar o seguinte projeto:

Projeto de decreto-lei

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições, de
conformidades com o art. 5º do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril
de 1939, e nos termos da Resolução n.... de 1941 do Departamento
Administrativo do Estado,

Decreta:
Art. 1º - Fica denominada Avenida Petrarca Bacchi a Rua Numero

Dois, sito na Vila Maria, desta cidade, a qual terá a seguinte localisação:
Inicia-se na ponte sobre o Ribeirão Lavapés, no ponto onde a cidade se
liga á citada Vila (inicio da Rua Amando de Barros), e termina no mesmo
Ribeirão Lavapés nas proximidades do Matadouro Municipal.

Art. 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu ... de ............. de 1941..
                                                        O Prefeito Municipal,
                                                          Pedro Losi.

Depois dos trâmites necessários, e prestadas as informações
solicitadas, foi o projeto aprovado e promulgado o seguinte:

DECRETO - LEI N. 13
                                                      de 17 de julho de 1941.

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições, de
conformidade com o artigo 5º do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril
de 1939, e nos termos da Resolução n. 804/41, de 27/6/1941, do
Departamento Administrativo do Estado,

Decreta:
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Artigo 1º - Passa a denominar-se Avenida Petrarca Bacchi a via
publica atualmente conhecida pelo nome de rua dois, situada em Vila Maria,
nesta cidade.

Artigo 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 17 de julho de 1941.
                                                        O Prefeito Municipal,
                                                         Pedro Losi.

Piahuy, rua                                                                            Bairro Alto.
1930 - Câmara. Rua Piahuy.

RUA PIAUHY

O nome Rua Piauhy foi dado a essa via em 1930. Tendo o Prefeito
contratado o emplacamento geral das ruas locais, obrigou-se a fornecer
uma relação, mas muitas delas sem denominações, pediu á Câmara uma
providência, para sanar essa falha. A Câmara, em sua sessão realizada a
20 de junho de 1930, escolheu os nomes e, entre eles, o de Rua Piauhy.
Está localizada no Bairro Alto e, quando fizemos o histórico desse Bairro,
foi transcrito o trecho de ata da sessão acima aludida, onde poderá ser
verificado.

Pinheiro, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Pinheiro Machado, rua
Sem histórico no texto.

Prefeito Tonico de Barros, rua
Ver: Rosario, travessa do

Primeira Travessa                 Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

Professor Martinho Nogueira, rua          Bairro Alto.
Ver: Pernambuco, rua

Protestantes, rua dos
1894 - Câmara. Rua dos Protestantes.
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1936 - Rua Domingos Soares de Barros, parte da rua.
1939 – Rua Domingos Soares de Barros, rua toda;
            nome atual (2007).

RUA DOS PROTESTANTES

A denominação dessa via foi dada em 11 de janeiro de 1894. Na
ata da sessão realizada nessa data, pela Câmara Municipal, consta que
“Pelo vereador Caetano Caldeira foi apresentada uma indicação assinada
pelo mesmo vereador e pelos vereadores Alberto Pereira, José Pires de
Camargo Rocha e Francisco Braz da Cunha, no sentido de dar-se nomes
a diversas Ruas que ainda não os tem, sendo a indicação do seguinte theor:
Nós abaixo assignados indicamos para que esta Camara na presente sessão
dê denominações a diversas Ruas d’esta Cidade que ainda não os tem e
para esse fim propomos o nome de Sant’Anna a Rua que partindo do
largo da Cadêa vae ter pouco acima do bueiro que o governo Estadual
está construindo sobre a agua que atravessa a Rua que vae ter a Estação
Sorocabana, partindo a dita Rua da casa do cidadão Antunes de Almeida
no mesmo largo ate a intercecção da Rua acima referida, onde se acha na
esquina uma casa de propriedade do Cidadão Augusto Herck; que a rua
paralella á referida Rua de Sant’Anna pelo lado do poente se dê o nome
de - Misericordia - e que a Rua immediatamente seguinte se dê o nome de
- Rua dos Protestantes, etc.” Seguem as denominações de outras ruas.

A escolha do nome Rua dos Protestantes proveio do fato de os
terrenos, onde a rua foi aberta, terem sido doados pelo Ministro Evangélico
Rev. João Ribeiro de Carvalho Braga, e nele residir talvez esse Ministro,
bem como outros moradores pertencentes à mesma religião, entre os quais,
se não estamos mal informados, também Domingos Soares de Barros.

Encontramos na ata da sessão realizada pela Câmara, a 7 de novembro
de 1895, o seguinte: “Foi lido um requerimento do Rev. João Ribeiro de
Carvalho Braga, no qual faz ver que em 11 de junho de 1892 foi despachada
uma petição, na qual solicitava abertura d’uma rua em terrenos de sua
propriedade, rua esta que vem servir de prolongamento a rua velha de
Sant’Anna em direcção ao corrego que desce do matadouro, e que não
tendo effectuado vendas de terrenos nesta rua nem permittido facil acesso
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ao referido corrego por cauza dos altos barrancos, por isso vem pedir a
camara o fexamento da referida rua e dominio e posse de seu terreno
offerecendo em troca uma nova Rua em direcção a chacara do Capitão
Tito de Mello, e paralella a Rua do hospital, e que esta nova Rua é superior
a outra em extenção, e largura, e que já tem terrenos alinhados, e alem
disso de mais vantagens para o publico.”

Posta em discussão foi esta proposta aprovada. Verifica-se,
entretanto, que antes desse oferecimento já a rua teria trechos abertos,
tanto que na indicação de Caetano Caldeira, em 1894, já fora denominada
Rua dos Protestantes. Mesmo o ofertante afirmava “que já tem terrenos
alinhados ...”

Ainda em 1909 a Rua dos Protestantes não estava aberta em toda a
sua atual extensão, ou seja, da Rua Cel. Fonseca até a direção do
prolongamento da Rua Sete de Setembro. Para corroborar esta afirmativa
há um trecho da ata da sessão realizada pela Câmara, a 7 de agosto de
1909, que diz: “O Prefeito Municipal apresentou a seguinte informação:
Em requerimento do despacho tendo a informar que os terrenos a que se
refere o requerimento de Antonio Ferreira Machado, estão localisados de
modo a terem as suas faces para o projectado prolongamento da rua dos
Protestante, de sorte que atualmente, por não se ter realizado esse
prolongamento, esses terrenos não tem nenhum das testadas para qualquer
rua. Btú.7/8/09 – A  Barros.”

Antonio Ferreira Machado, conhecido por Antonio Faxineiro, era
proprietário da chácara que hoje constitui o terreno entre as ruas Dr. Costa
Leite, Silva Jardim, Domingos Soares de Barros e prolongamento da Sete
de Setembro; ou melhor, neste último ponto, até um valo que existe no
local. Pela informação do Prefeito, acima transcrita, verifica-se que junto
ao referidos terrenos, também a rua Dr. Costa Leite não estava aberta, o
mesmo acontecendo com a rua Silva Jardim. Atualmente (1950) esses
trechos já estão abertos, faltando apenas a abertura do prolongamento da
Rua Sete de Setembro.

Na ata de 5 de fevereiro de 1927 está registrado: “Um requerimento
de José Maria Gonçalves, pedindo abertura do prolongamento da Rua
Silva Jardim até a Rua dos Protestantes”. Este sr. José Maria Gonçalves é
um dos sucessores de Antonio Faxineiro na posse da chácara atrás referida,
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e junto à qual foram prolongadas as ruas Dr. Costa Leite, Silva Jardim e
Protestantes.

Está na ata de 20 de outubro de 1936: “Projecto de lei n. 50. A
Camara Munifipal de Botucatú decreta: Art. 1º - A actual Rua dos
Protestantes, no trecho comprehendido entre as ruas Cel Fonseca e Newton
Prado, passa a denominar-se Rua José Gomes Pinheiro. Art. 2º - Esta lei
entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrario. Sala das sessões, aos 19 de abril de 1936. (a) Deodoro Pinheiro.”
Na mesma ata consta ter sido dispensado o encaminhamento desse projeto
às comissões. Diz o vereador, conforme está na ata: “E terminando passa
a justificar o projecto que da o nome de José Gomes Pinheiro á rua dos
Protestantes. O vereador Agenor Nogueira lembra que, desde que se vae
propor nova denominação áquela rua elle recordava o nome de Domingos
Soares de Barros. O vereador Pinheiro, de ante das ponderações do
vereador Nogueira retira o projecto.”

Assim, foi adotada a denominação de Rua Domingos Soares de
Barros para a antiga Rua dos Protestantes.

Protestantes, travessa dos                                                      Tanquinho.
Travessa dos Protestantes
1939 - Ato. Rua Dr. Rodrigues do Lago, nome atual (2007).

Prudente de Moraes, rua
1894 - Câmara. Rua Prudente de Moraes, nome atual (2007).

RUA PRUDENTE DE MORAES

Está na ata da sessão da Câmara, realizada em 11 de janeiro de
1894, ter o vereador Caetano Caldeira e outros, apresentado uma indicação
“no sentido de dar-se nomes a diverças ruas que ainda não os tem, etc.”,
dela destacando-se este trecho: “... que a immediatamente seguinte se
denomine - Visconde do Rio Branco - ; que a seguinte - Campos Salles -
; a seguinte Prudente de Moraes, etc.”

Foi, portanto, a 11 de janeiro de 1894, que a via recebeu o nome de
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Prudente de Moraes, sendo digno de observação o fato dessa designação
ter permanecido, assim como Visconde do Rio Branco e Campos Salles,
pois as demais ruas que seguem, naquele lado da cidade, têm sido os edis
vêm exercitando os seus dotes legislativos, no tocante ás trocas de nomes
de logradores públicos.

Também é digno de nota o fato de ser uma repetição, nesta cidade,
ou uma duplicata, essa homenagem ao grande brasileiro, pois em 1884 o
vereador João Morato da Conceição já havia escolhido a denominação
Moraes Barros para a via local, a qual permanece até hoje, apesar da
iconoclastia de muitas vereanças. E’ fora de dúvida que s homenagem
prestada, em 1884, foi ao grande brasileiro Prudente José de Moraes
Barros, pois, na época, o nome em evidência era esse e não o de qualquer
outro seu parente. Erroneamente, há quem pense que a indicação de João
Morato, em 1884, tenha sido para perpetuar o nome do Senador Moraes
Barros. Outro argumento, a favor do acima está dito, é fato de que,
antigamente, era costume dos homens públicos assinarem seus nomes muito
abreviadamente. Nos Livros de atas botucatuenses observa-se esse hábito.
Os vereadores subscreviam as atas assim: Ribeiro - Freitas - Nogueira,
etc. Mesmo os homens de grande projeção no cenário político eram
indicados: o Cotegipe, o Barbacena, o Campos Salles, o Moraes Barros.
Podia existir muita gente com nome idêntico, mas, quando havia referência
a um desses, não havia confussão possível.

Na sessão extraordinária realizada pela Câmara, em 3 de janeiro de
1905, o Prefeito apresentou o Relatório da ocorrência do ano anterior e,
entre os serviços executados, cita o seguinte. “... abertura, nivelamento,
escavação, aterro e grande movimento de terra na rua Riachuelo, desde a
rua Prudente de Moraes até o Lavapés.”

Está na ata de 20 de outubro de 1923, que a tributação denominada
“imposto de metragem” passasse a ser “imposto de viação” e, marcando
os locais onde ele incidira, entre outros, especificava. “1º - Rua Rangel
Pestana, desde o começo da mesma até o quarteirão onde cruza com a
rua Prudente de Moraes.”

Resta, portanto, fazer-se uma retificação adequada, explicando que
a denominação “Rua Moraes Barros” é em homenagem a Prudente de
Moraes, primeiro presidente civil do Brasil. A via que atualmente tem o de
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Prudente de Moraes deverá sofrer mudança nessa designação. A
homenagem ao grande brasileiro permanecerá na via escolhida em 1884.

Os traços biográficos de Prudente de Moraes encontram-se na parte
descritiva da Rua Moraes Barros.

14 de Dezembro, rua
Ver: Collegio, rua do

14 de Julho, rua
1894 - Câmara. Rua 14 de Julho.
1930 - Rua Tibagy. Mas estranhamente, mesmo a Prefeitura continua
           usando o nome de 14 de Julho.
1936 - Lei. Rua Santos Dumont, nome atual (2007).

RUA 14 DE JULHO

Cabe ao vereador Caetano Caldeira a escolha da denominação da Rua
14 de Julho. Esse vereador, na sessão realizada pela Câmara em 11 de
janeiro de 1894, apresentou uma indicação “no sentido de dar-se nomes a
diverças Ruas que ainda não os tem, etc.” Essa indicação foi subscrita
pelos vereadores Alberto Pereira, José Pires de Camargo Rocha e Francisco
Braz da Cunha. É longa a relação de ruas que essa indicação abrangeu,
estando incluídas as seguintes: “... que a immediatamente seguinte se
denomine - Visconde do Rio Branco; - que a seguinte de - Campos Salles;
- á seguinte Prudente de Moraes -; a seguinte - Cinco de Abril -; á seguinte
Quatorze de Julho -; a seguinte, Saldanha Marinho, etc.”

Verificar-se, portanto, que a Rua Quatorze de Julho está situada
entre as ruas Cinco de Abril e Saldanha Marinho, atualmente (1950)
denominadas Dr. Jorge Tibiriçá e General Júlio Salgado.

O nome Quatorze de Julho, embora tivesse permanecido até 1930,
não se radicou, pois essa via então apenas esboçada ainda continua em
estado rudimentar (1950).

Consta da ata da sessão da Câmara, realizada a 20 de junho de
1930, que o Prefeito levou ao conhecimento da Câmara haver contratado
o emplacamento das ruas da cidade, mas,  necessitando  apresentar  uma
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relação completa, encontrou muitas ruas sem nomes. A Câmara atendeu
ao pedido do Prefeito, escolheu nomes e, entre eles, figurava o de Rua
Tibagy, que outra não era senão a Rua Quatorze de Julho.

Consta da ata da sessão realizada pela Câmara, a 20 de outubro de
1936, a apresentação do seguinte projeto: “Projecto de Lei n. 48. A Camara
Municipal de Botucatú decreta: Artigo 1º - A actual Rua 14 de Julho passa
a denominar-se Rua Santos Dumont. Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor
na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. Sala
das Sessões, aos 19 de outubro de 1936. (a) Deodoro Pinheiro.” Nessa
mesma ata está “Continuando justifica a apresentação do projecto que dá
nome de Santos Dumont á actual Rua 14 de Julho. Diz que Santos Dumont
é uma gloria Nacional e 14 de Julho evoca mais uma data franceza do que
mesmo nacional.” O Projeto foi aprovado, embora não houvesse referência
ao nome de Rua Tibagy, escolhido em 1930, sendo promulgada a lei
seguinte:

LEI N. 42

Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de Botucatú, usando
das attribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que

A Camara Municipal de Botucatú decreta e eu promulgo a lei seguinte:
Artigo 1º - A actual Rua 14 de Julho passa a denominar-se Rua

Santos Dumont.
Artigo 2º - E esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,

revogadas as disposições em contrario.
Botucatú, 25 de novembro de 1936.

                           O Prefeito Municipal,
                           Antonio de Moura Campos.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em 25
de novembro de1936.
                                                      O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.
Quintino Bocayuva, rua

Ver: Dom Pedro II, rua¹
15 de Novembro, praça¹



294

RUAS DE BOTUCATU

Ver: Matriz Nova, pátio da
15 de Novembro, praça²
 -: -   - Praça 15 de Novembro.
1912 - Câmara. A Praça 15 de Novembro passa a chamar-se
            Praça Barão do Rio Branco.
Rangel Pestana, rua

Ver: Margem do Ribeirão, rua da

RUA DO RANGEL PESTANA

Para ser melhor compreendida a descrição desta rua, é útil que se
leia a que fizemos sob o título “Rua da Margem do Ribeirão”.

A abertura de uma rua, margeando o ribeirão, não se realizou. Em
lugar dela foi aberta a que ficou entre a rua das Flores e o ribeirão, que é a
atual Rangel Pestana. Até a abertura desta rua, os terrenos que tinham
frente para a Rua das Flores, lado de baixo, tinham os fundos margeando
o rio, em sua maioria. Para a abertura de uma via, intermediária entre a
Rua das Flores e o ribeirão, muitos quintais sofreriam mutilações, motivo
da grande oposição que a medida provocou.

O indício mais antigo que encontramos, da Rua Rangel Pestana,
está na ata da sessão da Câmara, realizada a 10 de abril de 1859, no
trecho que diz: “Foi pelo senhor Vice Presidente posto em discução uma
representação de diversos habitantes em que pedem a abertura da estrada,
digo a abertura da Rua entre a Rua das Flores e o Ribeirão, o que foi
difirido unanimente.”

Vamos encontrar na ata de 30 de maio de 1859, este registro: “Foi
lido requerimento de Francisco Barbosa da Cunha e Mello e outros,
pedindo prorogação no tempo para abrir-se a rua que se abre entre o
ribeirão e a Rua das Flores em discução foi deliberado que prorogasse
por seis mezes improrogaveis”.

Esses requerimentos, apesar de aprovados, não foram cumpridos,
Em novembro de 1862 foi nomeada uma comissão, composta dos

vereadores Galvão Severino, Almeida Toledo e o cidadão José Gomes
Pinheiro Velloso, para examinar e dar parecer a respeito  da  abertura  de
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uma rua margeando o ribeirão. Essa comissão desempenhou sua
incumbência em 15 de novembro de 1862, mas a Câmara, por qualquer
circunstância, só a 6 de janeiro de 1863 tomou conhecimento do parecer,
que é o seguinte: “Parecer sobre a representação de Manoel Ignacio Pereira
Braga e outros moradores nesta Villa relativamente a abertura da Margem
do Ribeiram da mesma apresentou o seguinte: A Commissão de pareceres
depois de procederem escropulozo exzame e vistoria em toda a margem
do Ribeiram desta Villa passa a declarar os seguintes: He de reconhecida
utilidade Publica a abertura de toda  a margem do Ribeirão na distancia de
seis braças na forma das posturas Municipaes isto he onde permittir o
Terreno e o Quintal exceder a vinte braças devendo tirar as ditas braças
de quarteirão em quarteirão fazendo o ponto barranco do Ribeirão para
sendo tirado em linha recta a grande distancia sendo em parte foge muito e
em outras a linha atarvessa a Agua outro sim a commissão julga
desnecessaria inconveniente e prejudicial a Rua projetada entre a rua de
Baixo e o Ribeirão. E este o parecer da Commissão que submette a
Consideração da Illustricima Camara Municipal, como lhe he permittida.
Botucatú, quinze de novembro de mil oitocentos e sessenta e dois Manoel
de Almeida Toledo, José Gomes Pinheiro Vellozo, Antonio Galvão Severino.
Ho que posto em discuçam foy vencido pela negativa do parecer os
Vereadores Dutra Pereira, Ferreira Godinho e Correia da Silva, e a favor
Galvão Severino.”

No dia seguinte, 7 de janeiro, o parecer voltou à discussão, sendo
aprovado. Por aí se vê que ficara resolvida a abertura da rua à margem do
ribeirão, e prejudicada a abertura da via entre a rua das Flores e o ribeirão.

Posteriormente, houve nova resolução. Não sabemos quando isso
aconteceu, mas foi resolvido abrir-se a rua, que a comissão “julga
desnecessaria inconveniente e prejudicial” e que veio tornar-se a rua Rangel
Pestana. Essa abertura começou ainda em 1863, continuando
paulatinamente. Foi conhecida pelo nome genérico de Rua Nova, Rua
Nova de Baixo, ou então pela alcunha de Rua do Sapo, nome devido á
proximidade do ribeirão, onde esses batráquios existiam em quantidade
pasmosa.

O documento n. 8, de 9 de janeiro de 1865, é um requerimento de
Salvador José Leite do Amaral, pedindo “que lhe dem por data des braças
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de terreno com fundos competentes nesta Villa na Rua Nova do lado de
baixo fazendo fundo para o lado do ribeirão.”  Despachado pelo presidente
Mariano Carriel, com informação favorável do Fiscal José Pereira Luna e
parecer da Commissão Permanente, composta dos Vereadores Almeida e
Silva e Ferreira Godinho, foi concedido o pedido. Outros requerimentos,
parecidos com este foram apresentados, e a via foi se formando e povoando.

Há na ata de 3 de abril de 1863, este trecho: “Foi lido um
requerimento de José Elias de Marins, pedindo conçessão para feixar a
rua denominada dos sapos, em os fundos de seo quintal. Posto em discução,
a Camara deliberou não conseder o terreno requerido por ser de encontro
as posturas, sendo indeferido.”

Em 20 de setembro de 1884 o vereador João Morato da Conceição
propôs as denominações, para as ruas existentes na cidade que “A rua á
margem do Ribeirão se denominará - Rua do Rangel Pestana”.

Há na ata de 31 de agosto de 1886 este trecho: “Faz a necessidade
de se concertar a rua do Rangel Pestana na travessa que desse da casa de
Manuel Igncaio Pereira Braga, onde se acha uma grande valla aberta pela
agua do rego que vae do engenho de Serra.”

O Fiscal Bernardino Ferreira Ribas, em seu relatório, apresentado a
Câmara em 10 de abril de 1890, entre outras coisas relata: “Alinhou-se
mais uma casa na rua do Rangel Pestana esquina da travessa que vai para
tenente João Francisco”. Essa travessa é a Rua Visconde do Rio Branco.

O primeiro Mercado Municipal foi localizado na Rangel Pestana, o
que motivou ser a rua do Mercado. O Mercado foi construído em 1889.

É interessante o documento n. 228, de 1890, e por isso vamos
transcrevê-lo:

“Cidadões
Commonico-vos que mandei limpar o poço do matadouro pela quantia de
5000 reis. Multei a Felicio Peroni em 20000 Digo por infractor do artº
110 das posturas municipaes. Intimei a Jorge da Sa. Braga para retirar
suas madeiras que se acham na rua do mercado. Intimei a Guilherme Guissel
para demulir sua casa na rua do mercado que ameaça ruinas. Botucatú 30
de agosto de 1890
                       O Fiscal
                           Bernardino Ferreira Ribas.”
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Na ata de 3 de novembro de 1892 está registrado o quadro ou
perímetro da cidade, sujeito ao lançamento do imposto predial, e nele está
incluída a rua Rangel Pestana.

O Dr. Diniz, em 24 de novembro de 1892, oficiou à Câmara. Está
na ata realizada pela Câmara no dia seguinte: “Officio do Engenheiro
Joaquim Diniz da Costa Guimarães, acompanhado de um plano de nivel
para esta cidade, comprehendendo as ruas Sant’Anna, Aurêa, Cezario
Alvim, Riachuelo, Curuzú e Rangel Pestana, conhecida como rua do Sapo.”

Significam essas citações acima que a Rua Rangel Pestana, em 1892,
já era uma via de povoação suficiente para merecer atenções da edilidade.

A Câmara Municipal, em sua sessão de 7 de novembro de 1896,
estabeleceu a tabela de impostos. Na parte relativa ao imposto de metragem
(atualmente imposto territorial urbano) estabeleceu preços de rua em rua.
Entre elas cita: “ 7 - Cada metro linear de terreno, edificado ou não, fazendo
frente para a rua Rangel Pestana, entre as ruas Moraes Barros e Visconde
do Rio Branco, com fundo maximo até metade do quarteirão....$200.”
Em 1900 passou a ser de $300 o metro, somente para os terrenos não
edificados.

Embora o Dr. Diniz tenha incluído a rua Rangel Pestana em seu plano
de nivelamento, apresentado em 1892, esse melhoramento não se realizou.
Novamente entrou em cogitação em 1899. Registra a ata de 16 de fevereiro
desse ano: “Nivelar as ruas Rangel Pestana, Curuzú, Cezario Alvim, Aurêa
e General Telles, até onde tenha casas que pagam impostos e suas
correspondentes travessas.”

No ano seguinte não se efetivara esse melhoramento. Um ano depois,
ou seja, precisamente a 16 de fevereiro de 1900, a ata registra: “Tanto
assim que casa  sabe que existe uma indicação feita pelo autor do parecer
para o nivelamento de diversas ruas e entre estas a do Dr. Rangel Pestana,
para cujo nivellamento não poderá deixar de haver grandes desmontes de
terras que não poderão ser conduzidas se não para os terrenos marginaes
onde devem ser abertas aquellas Avenidas por ser o ponto mais proximo e
por- tanto mais economico, e do mesmo modo toda terra que fôr retirada
das travessas entre a rua Curuzú e a referida rua Rangel Pestana.”

O trecho que está acima transcrito relaciona-se com um projeto de
lei apresentado pelo vereador Dr. Raphael Sampaio,  no  sentido  de  que
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que fossem abertas duas avenidas, abeirando o rio. Leia-se o capítulo
“Rua da Margem do Ribeirão”.

O Intendente Rafael Sampaio, na sessão da Câmara, em 5 de maio
de 1900, entre outras indicações propôs a venda de um terreno da
Municipalidade. Está na ata: “... que tambem possue a Camara um terreno
situado a rua Rangel Pestana, fazendo esquina com a rua Moraes Barros,
confrontando pela frente e por um dos lados com as acima referidas, por
outro lado com terrenos de Jorge da Silva Braga e pelos fundos com
terrenos de Dr. Ernesto Babo e Francisco Barbosa da Cunha e Mello,
terreno esse que tam bem não se presta para qualquer serventia municipal,
pelo que tambem entende que deve ser vendido e n’esse sentido offerece
o seguinte projecto de lei:  Artigo 1º - Fica o Intendente authorizado a
effectuar a venda do terreno pertencente ao patrimonio municipal situado
a rua Rangel Pestana d’esta cidade na esquina da rua Moraes Barros
dividindo pelos fundos com os terrenos do Dr. Ernesto Babo e Francisco
da Cunha e Mello e com um dos lados com terrenos de Jorge da Silva
Braga.  Artigo 2º - Fica o Intendente igualmente autorisado a efectuar a
venda do terreno pertencente ao patrimonio municipal ocupado pelo antigo
matadouro bem assim todas as bemfeitorias no mesmo existentes.  Artigo
3º - As vendas acima referidas serão feitas mediante concorrência publica
não podendo ser acceito offerta menor de tresentos mil. Reis, pelo primeiro
terreno, e de um conto e quinhentos mil reis pelo segundo.  Artigo 4º -
Revogam-se as disposições em contrario. O vereador pede urgência para
que o projeto fosse convertido em lei, “visto a urgência de se effectuar
logo as referidas vendas afim de evitar os estragos no antigo matadouro e
evitar dispezas com a conservação do mesmo”. Foi convertido em lei esse
projeto, mas as vendas até hoje não se realizaram.

Quanto ao terreno onde esteve localizado o antigo Matadouro
Municipal, ainda pertence ao Município, apesar de nele não existir nem
sinal do citado Matadouro. Está situado na Rua do Tanquinho, indo até um
riacho ali existente, também conhecido pelo nome rio Tanquinho. Quanto
ao terreno na Rangel Pestana, foi doado á Sociedade Esportiva de Botucatu,
que ali construiu uma rinha e a sede social. Essa rinha, pela excelente
construção, está fazendo parte das melhores do Brasil (1950).

No terreno onde está localizada a Sociedade Esportiva de Botucatu,
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por ocasião da construção da Rinha encontraram-se diversos vestígios
do antigo chafariz, que ali existiu, o qual foi a fonte onde por largos anos
os habitantes da localidade iam buscar água para beber. Com o natural
rebaixamento do nível do ribeirão, os terrenos adjacentes, que eram
grandes charcos, foram drenados, e em conseqüência também
desapareceu a “mina d’água”, que era o chafariz.

A doação atrás referida foi feita pela Câmara Municipal, que
promulgou a seguinte lei:

LEI N. 123
                                                     de 7 de dezembro de 1949

A Camara Municipal de Botucatu decreta e eu promulgo a
seguinte lei:

Art. 1º - O municipio de Botucatu faz doação á Sociedade Esportiva
de Botucatu situado na R. Rangel Pestana, desta cidade, esquina da R.
Moraes Barros, terreno que mede 22,50 para a R. Moraes Barros,
dividindo de um lado com Oscar Alves, onde mede 19,20 metros e
dividindo pelos fundos com Domingos Menegon, onde que mede 21,60
metros.

 Art. 2º - Fica o sr. Prefeito Municipal autorisado a assinar a
respectiva escritura de doação, sem qualquer ônus para a Sociedade

Esportiva de Botucatu, a não ser as despesas de cartorio e o imposto
por ventura devido, dando-lhe o valor para os efeitos fiscais.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
                           Dr. João de Queiroz Reis
                                Presidente da Camara Municipal de Botucatu.

Publicada na Secretaria da Camara Municipal de Botucatu, em 7 de
dezembro de 1949.
                                 Lincoln Vaz
                                  Diretor da Secretaria da Camara Municipal

BIOGRAFIA

Francisco Rangel Pestana - Senador e político brasileiro, nasceu em
1839, na Vila de Iguassu, província do Rio de Janeiro, e morreu em  S.
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Paulo, em 1903. Formado em Direito pela Faculdade de São Paulo, entrou
na política filiando-se ao Partido Republicano Paulista (PRP). Foi-lhe
confiada a direção e redação da Província de São Paulo, hoje Estado de
São Paulo, órgão político onde fez a defesa e propaganda das idéias e
programas do seu partido. Já tinha dirigido anteriormente vários jornais: O
Futuro, o Tymbira, a Época, o Diário Oficial, a Opinião e o Correio
Nacional. Dedicou-se muito ao ensino popular: criou, com o auxílio de
alguns amigos, a Escola Povo, foi professor em Campinas e dirigiu uma
escola de meninas em S. Paulo. Por ocasião da Proclamação da República,
fez parte da Junta Governativa do novo Estado de São Paulo. Depois de
ter sido eleito deputado á Assembléia Provincial, em várias legislaturas, fez
parte do primeiro parlamento republicano (Congresso Constituinte), como
representante de São Paulo, No governo do Marechal Floriano Peixoto
foi diretor e presidente do Banco da República. Mais tarde foi eleito
deputado, pelo Estado do Rio de Janeiro, obtendo depois a cadeira de
senador, pelo nosso Estado. Em 1893 deixou o Senado, por ter sido
nomeado vice-presidente do Banco da República, passando dois anos
depois para presidente. Em 1899 foi eleito deputado ao Congresso Federal
pelo Estado do Rio de Janeiro, e um ano depois foi eleito presidente do
mesmo Estado. Quando morreu, era senador pelo seu Estado natal.
(Enciclopédia).

Raphael Sampaio, rua
Ver: Matriz, beco da

República, praça da
Ver: Matriz Nova, pátio da

PRAÇA DA REPUBLICA

Este foi um dos nomes dados ao Largo da Matriz Nova, segundo se
depreende de um documento existente no arquivo, datado de 1897, ordem
7, 3º trimestre, nos seguintes termos:
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“GABINETE DO ENTENDENTE MUNICIPAL
                                    Em 31 de Julho de 1897.

Cidadão Procurador da Camara Municipal
Requisito-vos o pagamento da quantia de 48$000 (quarenta e oito

mil réis) ao sr. Eduardo Cesar Nogueira, proveniente de esterco fornecido
para o Jardim da Praça da Republica (Largo da Matriz Nova), devendo o
pagamento ser feito por conta da verba - Obras Publicas.
                                O Intendente Municipal
                              Antonio do Amaral Cesar.

Recebi a quantia acima
Botucatu, 31 de Julho de 1897.
Euardo César Nogueira.”
Foi a única vez que encontramos referência á designação Praça da

República. Estando o documento subscrito pelo Intendente, ou seja, o
Prefeito daquela época, é de presumir-se que o logradouro iria receber
essa designação ou, pelo menos, havia a intenção de denominar Praça da
república aquele logradouro.

Riachuelo, rua do
Ver: Caminho de Cima.

Rio Branco, rua
Ver: Visconde do Rio Branco, rua

Rio de Janeiro, rua                                                           ( Bairro Alto.)
1930 - Rua Rio de Janeiro.

RUA RIO DE JANEIRO

Em 1930 o Prefeito Municipal contratou com uma firma da Capital,
o emplacamento geral das ruas locais. Para isso era obrigado a fornecer
uma relação de todas elas, mas encontrando várias sem denominação,
pediu á Câmara uma providência. A Câmara, em sessão de 20 de junho
desse ano, escolheu nome para essas ruas.

Entre os escolhidos estava o nome Rio de Janeiro.
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O trecho de ata relativo a este assunto, já foi transcrito no histórico
feito sobre o Bairro Alto, onde poderá ser consultado.

Rio Novo
Ver: Freguesias (Rio Novo).

Rodrigues Alves, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Rodrigues César, rua                                              Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

RUA RODRIGUES CESAR

O primeiro indício que encontramos desta via está na ata de 9 de
abril de 1892, onde se diz: “...bem assim que se mande alinhar os largos
que forem necessarios e alinhar novas ruas no bairro da Estação.”

Essa citação é o final de uma indicação feita pelo vereador Raphael
Sampaio, referente ao nivelamento de diversas ruas já abertas, “tendo em
vista o menor declive possivel para tornar mais leves as ladeiras.”

Os terrenos do Bairro da Estação, naquela época, em grande parte
constituíam uma chácara pertencente a Victor Atti, o qual, em 4 de junho
de 1892, apresentou a Câmara o seguinte: “Requerimento de Victor Atti
pedindo que esta Intendência mande abrir trez ruas de Norte a Sul e de
Nascente a Poente no bairro da Estação em terreno de sua propriedade e
offerecendo gratuitamente a Intendência o que for necessario para as ruas.”

A generosa oferta foi aceita e as ruas abertas. Entre elas estava a
que depois recebeu o nome de Rodrigues César.

A primeira denominação desta foi dada em 11 de janeiro de 1894.
Na sessão que a Câmara Municipal realizou nesse dia, os vereadores
Caetano Caldeira, Alberto Pereira, José Pires de Camargo Rocha e
Francisco Braz da Cunha apresentaram uma indicação “no sentido de dar-
se a diverças Ruas d’esta Cidade que ainda não os tem, etc.” e,
relativamente ao Bairro da Estação, indicavam que as ruas recebessem
números, em lugar de nomes, e que as vias em sentido norte-sul fossem
denominadas “Avenidas” e as de nascente-poente fossem denominadas



303

JOÃO THOMAZ DE ALMEIDA

“Ruas”. Assim, “a rua que segue do boeiro mandado fazer pelo governo
do Estado em direção ao municipio de São Manoel, etc. fosse a Avenida
n. Um, a seguinte n. Dois, etc.” Foi, portanto, “Avenida Número Dois o
primeiro nome da atual Rua Rodrigues César.”

Os moradores do Bairro da Estação, entretanto, adotaram para a
via o nome de “Rua Totó Rocha”. Nessa designação proveio do seguinte
fato: residia nessa rua o sr. Antonio da Rocha Mattos, fazendeiro homem
estimado, que tinha grande amor pelo bairro, tendo sido vereador nos
anos de 1917 a 1922. Seu nome popular era Totó Rocha e o povo achou
mais expressivo, em lugar de Avenida Número Dois, batizar a via com o
nome de Totó Rocha.

O nivelamento dessa rua foi começado em fins de 1894, ou começos
de 1895, pelo engenheiro Joaquim Diniz da Costa Guimarães. As sarjetas
e guias foram assentadas em 1906, conforme consta do Relatório do
Prefeito, apresentado á Câmara em janeiro de 1907: “Collocação de guias
e sargetas em todas as Avenidas da Estação, no bairro dos Lavradores.”

Era Prefeito Municipal, em 1914, o sr. Antonio José de Carvalho
Barros. Na sessão realizada pela Câmara, me 20 de maio desse ano, ele
apresentou o seguinte: “Pelo Prefeito foi dito que mandando fazer o
emplacamento e numeração das ruas e casas da Villa dos Lavradores, viu-
se na necessidade de arranjar denominação official para três ruas. Assim,
propunha que a rua paralela á Avenida Major Matheus, conhecida
vulgarmente como Rua Totó Rocha, fosse denominada “Rua Rodrigues
Cesar” em homenagem ao fallecimento sr. José Rodrigues Cesar: que a 1a
travessa fosse denominada “rua Braz de Assis: que a 2a travessa fosse
denominada “ Rua Floriano Simões.” Assim propõe para prestar
homenagem a tres prestante cidadãos já fallecidos, aos quaes Botucatú
muito deve, e para seguir o criterio de dar ás ruas da Villa dos Lavradores
nomes de pessoas fallecidas, que tenham prestado relevantes serviços á
cidade.” Essa indicação foi aprovada e na ata de registrada a resolução
seguinte:

RESOLUÇÃO N. 4
                           de 20 de maio de 1914
                                       Sobre Ruas da Estação

Em sessão de 20 de maio de 1914 (livro de actas, fls. 81V a 83) a
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Camara resolveu:
- que a rua paralella á Avenida Major Matheus, na Villa dos

 Lavradores, conhecida vulgarmente como “Rua Totó Rocha”, fosse
 denominada ‘‘Rua Rodrigues Cesar”;

- que a 1a travessa fosse denominada “Rua Braz de Assis”;
- que a 2a travessa fosse denominada “Rua Floriano Simões”.

Rosario, largo do
Ver: Rosario, pátio do

Rosario, pátio do
c.1863 - Pateo do Rosario, quando foi erguida a Capela do Rosário.
1881 - Pateo do Rosario.
1886 - Largo do Rosario.
1924 - Parte do Largo, da Rua Cesário Alvim à Rua Riachuelo, foi
           vendida.
1936 - Lei. Praça Carlos Gomes, nome atual (2007).

PATEO DO ROSARIO

A construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Botucatu,
realizou-se de 1860 a 1865. Não conseguimos descobrir a data exata.
Escolhido o terreno para essa edificação, já o logradouro tomou o nome
de “Pateo do Rosario”.

A primeira citação que encontramos desse nome está na ata de 20
de junho de 1881, na parte que diz: “Foi aprezentado um requerimento de
Emiliano Maria de Jesus sollicitando d’esta Camara cinco braças de terreno
no pateo do Rosario e bem assim mais um de Manoel Alves da Silva
sollicitando d’esta Camara cinco braças de terreno no pateo do Rosario,
os quaes estando pelo Fiscal informado que estão devolutas os dictos
terrenos, mandou esta Camara que apresentem o recibo do pagamento ao
Thesoureiro da Santa para o definitivo despacho.”

Por muitos anos o “Pateo do Rosario” foi o ponto extremo de
referência, quando se pretendia fazer um melhoramento, marcar zona para
cobrança de impostos, etc. Assim, lê-se na ata de 16 de agosto de 1881
este trecho: “Foi indicado pelo Vereador Barbosa que esta Camara com o
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produto da venda das madeiras que erão para o mercado que fossem
empregados no abulamento da rua do Riachuelo principiando do pateo da
Matriz até o do Rozario, etc.” Há, nessa mesma ata, mais o seguinte: “Foi
indicado pelo vereador Barbosa que esta Camara obrigue a todos
proprietarios das tres ruas principaes d’esta cidade a feicharem seos
terrenos de taipas d’entro do prazo de seis mezes o que sendo posto em
discução foi aprovado unanimente, sendo estes feichos nas frentes de todos
os terrenos d’esde o pateo da Matriz até o do Rozario.”

Outra referência, que merece registro, está na ata de 20 de setembro
de 1884, onde diz: “Requerimento de Joaquim José Teixeira Guimarães,
pedindo posse de cinco braças de terreno do Patrimonio, na rua do Mico,
fundo da Egreja do Rosario, etc.”

Não conseguimos localizar essa rua do Mico. Talvez tenha sido um
trecho da atual rua Dr. Cardoso de Almeida, ou mesmo alguma viela que
hoje esteja integrada na rua General Teles, ou outra. Naquela época, nem
todas as ruas estavam abertas até a última travessa, hoje rua Visconde do
Rio Branco.

Há no arquivo municipal o documento n. 24, de 1885, assim expresso:
“N. 16 - Rc. do Sr. Emygdio Morato de Almeida Lara, Procurador da
Camª a qta de oito mil reis (8$000), importª de um póste para lampião no
Largo do Rosario em frente a caza do Tabellião Cezar.”

O prédio citado nesse documento está situado atualmente (1950)
no cruzamento da rua Cesário Alvim com rua Prefeito Tonico de Barros.

Encontramos na ata da sessão realizada pela Câmara, em 22 de
fevereiro de 1886, o seguinte: “Indicou o sr. Conceição que a Camara
authorizasse a Comissão de Obras publicas a examinar um predio edeficado
na Rua Cezario Alvim esquina do Largo do Rosario, por Fernando José
Teixeira Guimarães, para patrimonio da mesma Egreja do Rosario, e se
estiver ameaçando ruinas, authorizar ao Fiscal a cumprir a desposição do
artigo 35 das Posturas.”

Já aí a denominação passou de “pateo” para “largo”.
Na ata de 3 de setembro de 1886 está registrada uma indicação feita

pelo vereador João Morato da Conceição, para “abrirem as Ruas Novas
que devem passar pela frente e fundo do cemiterio, principiando em frente
ao canto do muro que faz frente ao Pateo da Matriz Nova, até um caminho
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que vai dar ao Capão Bonito, acima do Pateo do Rozario, fazendo-se abrir
as ruas travessas na referida extenção e autorizando-se a gastar até a quantia
de concoenta mil reis.”

Seriam essas “Ruas Novas” a  Avenida D. Lúcio, os prolongamentos
da Rua General Teles e da Rua Dr. Costa Leite, até a Rua Visconde do Rio
Branco, sendo pelo prolongamento desta última rua, havia “um caminho que
vai dar ao Capão Bonito”.

Consta da ata da sessão realizada pela Câmara, em 2 de abril de
1888: “Pelo vereador senhor Bueno da Ribeira, foi indicado que a Camara
Municipal authorize ao fiscal para roçar a continuação das Ruas da Cadêa
Nova e Sant’Anna, atraz da Egreja do Rozario, afim de poderem ser
empossados diverços peticionarios”.

A “Rua da Cadêa Nova” era a atual Rua General Teles e a Rua de
Sant’Anna era a atual Avenida D. Lúcio. A Rua de Sant’Anna, naquela
época, ia até a Rua Visconde do Rio Branco. Eram vias sem o menor trato,
desabitadas, transformados em capoeira.

Em 1888 esteve o “Pateo do Rosario” na iminência de ser o ponto de
uma linha de bondes. Essa iniciativa está registrada na ata de 7 de maio
desse ano, nos seguintes termos: “Requerimento do Tenente José Rodrigues
Cesar, propondo-se a construir uma linha de Bonds por tracção animal ou a
vapor, tendo por partida o largo do Rosario d’esta Cidade, ou outro qualquer
que mais conveniente for julgado, e o ponto de parada será na estação mais
proxima que n’esta cidade construir a Estrada de ferro Sorocabana: e pede
que lhe seja concedido previlegio, uso e gozo da referida estrada pelo prazo
de trinta annos a contar da data de inauguração; obrigando-se a construir a
referida linha de Bonds dentro do prazo de dois annos depois de assignado e
approvado o contracto que para esse fim celebrar com essa Camara. Posto
em discução foi approvado.”

Presume-se que essa proposta tenha sido influenciada pela iminente
chegada dos trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana a esta cidade. A
aproximação da construção dessa férrea empolgou, com muita antecedência,
todas as atenções dos moradores do incipiente lugarejo. Ante o progresso,
que se presumia ser de proporções gigantescas, uma linha de bonde era
uma necessidade imprescindível. Mas, embora aprovada a proposta, nunca
teve nem sequer inicio de realização.

Está registrado na ata de 15 de dezembro de 1892: “Pelo vereador
Te. João Francisco de Freitas foi apresentada a seguinte indicação: que a
Camara autorize o procurador da mesma a mandar collocar lampeões em
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continuação a Rua Curuzú até a casa de Antonio Braz de Souza Nogueira e
tambem na Rua Aurêa até ao pateo do Rozario, para  se prestar ao publico.”

A colocação de lampiões em uma rua constituía um importante
melhoramento, naquela época. Em 23 de janeiro de 1893, depois dos lampiões,
outro melhoramento foi proposto, que era a construção de meios-fios e
sarjetas nas ruas Cesário Alvim, Riachuelo e Curuzu, no espaço
compreendido entre a “Rua da Cadêa Velha” e o Largo do Rosário.

O documento n. 43, de 1894,
“Illmo. Sr. Prezidente da Camara Municipal.

José Ignacio de Oliveira Lima vem requerer a V. S. que se digne
mandar o Engenheiro da Camara, dar o perfil em frente a sua casa
no Largo do Rosario, para poder fazer calçada e passeio precizos,
pede mais a V. S. que se digne ordenar o requerido com a maxima
urgencia, visto ser de grande necessidade fazer a referida benfeitoria,
de seu pedido.

E Sendo de Justiça
E. R. Mcê

                                                  Botucatu, 22 de 9bro de 94
                                                   José Ignácio de Oliveira Lima.”

O relatório apresentado à Câmara Pelo Prefeito, em 3 de janeiro de
1905, entre os serviços executados no ano anterior, refere-se ao
abaulamento e nivelamento de diversas ruas, entre as quais cita: “... suterro
na Rua Cesario Alvim até o Largo do Rozario, etc.” Ainda em 1905
continuava o Largo do Rosário a ser o ponto terminal para todos os
melhoramentos, naquele lado da cidade.

O Largo do Rosário antigamente abrangia dois quarteirões inteiros.
Um deles é ajardinado, tendo ao centro a Igreja de São Benedito, no
mesmo local onde existiu a Igreja de Nossa Senhora do Rosário e o
logradouro está denominado Praça Carlos Gomes. O outro é onde estão
situados o Grupo Escolar Raphael de Moura Campos, um reservatório de
água e diversas casas particulares. (1950).

Foi em 1924 que esta metade do largo foi vendida. Está registrada
na ata da sessão realizada pela Câmara, em 20 de maio de 1924: “Em
seguida pelo vereador Octacílio Nogueira foi apresentado o seguinte
projecto de Lei n. 3: A Camara Municipal de Botucatú, decreta: Art. 1º -
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Fica o Prefeito Municipal autorizado a vender em leilão observadas as
prescripções legaes, a área de terreno pertencente ao Patrimonio Municipal,
situado entre as ruas Cesario Alvim, Riachuelo, Cesario Motta e Visconde
do Rio Branco, reservando a area necessaria para o resevatorio de agua,
existente no mesmo local, e bem assim a area em seguimento a rua Fernando
Boava. Artigo 2º - Essa alienação poderá ser feita em lotes, etc.”

Esse projeto foi aprovado na mesma sessão em que foi apresentado,
sendo promulgada a lei seguinte:

LEI N. 328
                                  De 20 de Maio de 1924
                                      Autoriza a vender terrenos

Art. 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a vender em leilão,
observadas as prescripções legaes, a area de terreno pertencente ao
patrimonio Municipal, situado entre as ruas Cesario Alvim, Riachuelo,
Cesario Motta e Visconde do Rio Branco, reservando a area necessária
para o resevatorio de agua, existente no mesmo local, e bem assim a area
em seguimento a Rua Fernando Boava.

Art. 2º - Essa alienação poderá ser feita em lotes a juizo da Prefeitura,
devendo o producto total da venda não ser inferior a sessenta contos de
réis.

Art. 3º - O producto dessa alienação deverá ser applicado no
augmento do abastecimento de agua.

Art. 4º - Fica ainda o Prefeito Municipal autorizado a entrar em
entendimento com Cav. Seraphim Blasi afim de ser removido o ônus
hypotecario que grava sobre a area de   terreno para as novas installções
do abastecimento de agua, de accordo com o contracto lavrado com o
Engenheiro Alfredo Jordão Junior.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrario.
O terreno referido nessa lei foi alienado, com as exceções nela

estabelecidas. A parte destinada à continuação da Rua Fernando Boava,
em 1944 foi fechada e adatada para viveiro de plantas, e é atualmente uma
seção do Horto Florestal da Prefeitura. (1950).

A primeira tentativa de mudança de denominação do Largo do
Rosário ocorreu em 9 de junho de 1936, quando os vereadores Mário
Rodrigues Torres e Deodoro Pinheiro Machado apresentaram um projeto
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de lei, mudando diversas denominações de ruas e praças e, entre estas, o
nome de Largo do Rosário para Praça Júlio de Mesquita. Esta parte do
projeto não mereceu aprovação. Mas o nome Largo do Rosário estava
condenado a desaparecer. Na sessão de 16 de junho, sete dias após a
primeira tentativa, os vereadores, Dr. Nestor Seabra e Professor Affonso
Celso Dias, apresentaram um projeto de lei para a comemoração do
centenário do grande brasileiro Carlos Gomes. Justificando esse projeto,
o professor Affonso Celso Dias pronunciou o seguinte discurso:

“O Brasil inteiro prepara grandiosa festividades para comemorar o
centenario do nascimento do imortal compositor patricio, Carlos
Gomes. Botucatú, importante centro industrial do Estado, não pode
deixar tambem de render homenagem á memoria de quem tão alto
elevou o nosso torrão natal. O insigne autor do “Guarany”, da “Tosca”,
“de Maria Tudor”, de “Salvador Rosa”, do “Candor” e de tantas
outras consagradas operas foi de um ardente patriotismo, tambem
evidenciado em sua correspodencia intima. Nas horas de gloria, como
nos momentos de sacrificios, sempre o preocupava o nome da Patria.
Jamais esqueceu que o Brasil era o seu berço e constantemente nos
dedicava, na longinqua Italia, onde educara o seu talento, o melhor
de seu espirito e de bonissimo coração. Mais de uma vez lhe
insinuaram a conveniencia de naturalisar-se italiano. Elle, porem, era
caboclo orgulhoso de sua nacionalidade e por vantagem alguma
renegou a sua terra. Na maioria de seus assumptos e na sua musica
há um accento de profunda brasilidade. Carlos Gomes é uma das
nossas glorias. É uma figura que deve ser lembrada sempre com
respeito e saudade, ainda mais agora, ao passa-se o centenario de
seu nascimento, deve ser enaltecido com justificado orgulho. Nossa
missão não é, sr. Presidente, somente a cuidar do bem material do
nosso povo. É tambem a de propugnar pelo seu alevantamento moral
e civico. Emplogam-me, como educador que sou, os assumptos em
que se evidencia a nossa brasilidade e se glorificam aquelles que
para ella muito contribuiram. Eis a razão do modesto projecto era
em muito contribuiram. Eis a razão do modesto projecto ora em
discussão, que as luzes de V. Excia. e dos seus nobres pares saberão
ampliar e completar, tornando-o digno de quem, atravez de
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vicissitudes sem conta, fez pela nossa terra mais do que dezenas de
embaixadores.”
O projeto foi unanimemente aprovado e convertido em lei, que é o
seguinte:

LEI N. 8

Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de Botucatú, usando
das attribuições que lhe são conferidas por lei,

Faço saber que a Camara Municipal de Botucatú decretou e eu
promulgo a lei seguinte:

Artigo 1º - Fica o Prefeito Municipal autorisado abrir um credito
especial, até a quantia de 4:000$000 (quatro Contos de réis), para
occorrer ás despesas com as festividades commemorativas do
centenario do immortal compositor patricio, Carlos Gomes.

Artigo 2º - O Prefeito Municipal nomeará uma commissão para,
sob sua presidencia, organizar e dirigir o programma das comemorações,
de modo que o acontecimento tenha condigna celebração.

Artigo 3º - Dentre os numeros do programas deverá constar um
concerto publico, no qual serão somente executadas as synfonias do imortal
patricio.

Artigo 4º - O actual Largo do Rosario passará a denominar-se Praça
Carlos Gomes.

§unico – A placa comemorativa deverá ser solenemente colocada
no dia 11 de junho, data do centenario.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contrario.
Publique-se e cumpri-se
Prefeitura Municipal de Botucatú, 30 de Junho de 1936.

                       O Prefeito Municipal.
                      Antonio de Moura Campos.

Eu, João Thomaz de Almeida, Secretario, a registrei sob n. 8.
                    Botucatú, 30 de junho de 1936.
                    João Thomaz de Almeida.

Rosario, rua do
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Ver: Nova de Cima, rua

RUA DO ROSARIO

Quando era aberta uma rua, o povo, com naturalidade, a
denominação Rua Nova, designação genérica por algum apelido. Assim, a
Rua Rangel Pestana foi a Rua Nova de Baixo, a rua Cesário Alvim foi a
Rua Nova de Cima. Depois desta, veio outra via, que não escapou ao
hábito, e foi a Rua Nova, ou melhor, a Rua Nova do Rosário.

Em 20 de setembro de 1884, por proposta do vereador João Morato
da Conceição, foram dadas denominações às ruas existentes e, entre elas,
à Rua do Rosário. A proposta começa assim: “A rua á margem do Ribeirão
se dominará - Rangel Pestana, a rua nova de cima - Rua do Rosario, etc.”

A abertura da Rua do Rosário presume-se que tenha sido em 1863
ou 1864, pois das atas dessa época, constam diversas citações de pessoas
pedindo aforamento de terrenos na Rua Nova ou Rua Nova de Cima.

Mesmo depois de oficialmente denominada Rua do Rosário,
continuou a primitiva designação. Na ata de 30 de setembro de 1884 está:
“Requerimento de Francisco Gonçalves de Oliveira pedindo uma data de
terreno na Rua Nova de Cima, junto ao Pateo do Rosario. Informe o
Fiscal. Requerimento de João Rosa da Silva pedindo data de terreno na
Rua Nova de Cima. Indique o supplicante o lugar que quer o terreno”. Lê-
se na ata de 17 de dezembro desse ano que “Antonio Nunes da Silva
pediu posse de cinco braças de terreno na Rua Nova do Rosario”. Ainda
em 16 de fevereiro de 1885 há na ata está referência: “Replica no
requerimento de Evaristo Pimentel, declarando que o terreno que a Camara
lhe concedeo na Rua Nova do Rosario, não contem as cinco braças que
pagou a Santa, pelo que pede lhe seja dado outro lugar na mesma rua do
Rosario perto da esquina que desse para o pateo da Egreja do Rozario,
visto achar-se devoluto.”

Foi em 22 de julho de 1885 que houve a primeira mudança oficial
do nome da rua. Da ata da sessão realizada nesse dia consta esta parte:
“Leo-se um abaixo assignado de Augusto de Campos Mello e outros
moradores da Rua do Rozario desta Cidade pedindo que seja mudado o
nome daquella rua para - Rua Itapetininga - Posto em discução, foi difirido,
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authorisando-se o Procurador a mandar fazer a inscripção.”
Mesmo com autorização da Câmara, o Procurador não mandou

“fazer a inscripção.” Os moradores da via encarregaram-se de adotar o
nome.

Lê-se, na ata de 24 de novembro de 1885, este trecho: “Reque-
rimento do Tenente Antonio Bras de Souza Nogueira pedindo que a Camara
lhe conceda a permuta de quarenta braças de terreno que possue na rua
do Curuzú, com posse legal dada pelos respectivos empregados, como
consta dos documentos que oferesse e juntamente o recibo do Procurador
da Padroeira da quantia de Quarenta mil reis, por dês braças de frente
com vinte de fundo de um terreno na Rua Itapetininga.”

Em 1886 havia necessidade de estender-se a Rua Itapetininga. Na
ata de 16 de fevereiro desse ano está: “Indicou o senhor Conceição que se
authorizasse ao Fiscal a mandar abrir a Rua Itapetininga até sahir no campo
na estrada do Rio Novo, não podendo dispensar mais de vinte mil reis e
authorizando-se ao Procurador para pagar.”

Daniel Merywether e Guilherme Merywether pediram datas de
terrenos na rua Itapetininga, em fevereiro de 1886.

Na sessão da Câmara realizada a 2 de julho de 1886, conforme
está na ata, deu-se o seguinte: “Declarando o senhor Presidente que o fim
da presente sessão era para escolher-se terrenos para edificações da nova
Matriz e Cadêa, que se pretende levantar nesta cidade, deliberou a Camara,
depois de ter examinado os diversos terrenos existentes, escolher para o
edificio da Matriz, o sentro do actual Cimiterio e para a Cadêa, na Rua
Itapetininga,  esquina da Rua 25 de Março, ficando para o Pateo da Matriz,
todo o terreno que fica em frente ao Cimiterio até a Rua Itapetininga,
reservando-se somente as esquinas que ficão á mesma Rua Itapetininga,
nas travessas do Collegio, que será concedida na extenção de dez braças
de frente com vinte de fundo, para qualquer edificio ou particulares e a
mesma extenção na referida travessa 25 de Março, para ser ocupado com
a Cadêa: ordenando-se ao Arruador e Fiscal para esquadrejarem o largo
da Matriz e collocarem balizas nas extremidades ficando authorizado o
Procurador a dispender com operarios que forem precizos para os trabalhos
da demarcação: a cuja deliberação, votou contra o senhor Oliveira
Camargo.”

A lei que extinguiu a escravatura foi denominada “Lei Áurea”, o tem
a data de 13 de Maio de 1888. A mudança da designação de Rua
Itapetininga para Rua Áurea, seria uma homenagem a essa lei. Entretanto
isso não deu. Na ata da sessão que a Câmara realizou a 2 de abril de
1888, está registrado o seguinte: “Indicação do Senhor Campos Bicudo.
Indico que a Camara Municipal mude o nome da Rua Itapetininga, para o
nome de Rua Aurêa. Posto em discução e votação, foi aprovado, contra o
voto do Senhor Furquim de Campos.”
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Nota-se que esta indicação do vereador Bicudo foi a 2 de abril, ou
seja mais de um mês antes da promulgação da Lei Áurea. Não foi, portanto,
em homenagem à famosa lei.

Na data de 17 de janeiro de 1889 há está citação: “Requerimento
de Luiz Augusto Tavares pedindo concessão de uma data de terreno na
rua Aurêa, contendo cinco braças de frente com vinte de fundos, entre os
terrenos de Manoel Veiga e Francisco Calixto de Oliveira.” Logo no dia
seguinte, consta da ata, o vereador Miguel da Silveira Castro fez esta
indicação: “Indico mais que esta Camara com urgencia mande abrir as
ruas Cesario Alvim, Aurêa e Cadêa Nova até as divisas do patrimonio,
marcando-se um prazo para esse fim.”

A segunda mudança oficial da denominação da rua do Rosário foi
em 1891, para Américo Braziliense. Está na ata, de 22 de agosto desse
ano, o seguinte: “Indico que essa Intendencia mude o nome da Rua Aurêa
para Rua Americo Braziliense por ser este distincto Paulista fundador do
Partido Republicano neste Estado. Botucatú, 22 de Agosto de 1891 -
Napoleão de Barros.” Foi aprovada essa indicação, mas, mesmo assim, o
nome rua Áurea permaneceu, sendo pelo povo.

Nas atas de 1892 existem diversas citações do nome Rua Áurea.
Na ata de 15 de dezembro desse ano está: “pelo vereador Te. João
Francisco de Freitas foi apresentada a seguinte indicação: que a Camara
authorize o Procurador da mesma a mandar collocar lampeões em
continuação a Rua do Curuzú até a casa de Antonio Bras de Souza Nogueira
e tambem na Rua Aurea até o Pateo do Rozario para se prestar ao publico.”

Embora existam muitas citações em atas anteriores, dando o nome
Áurea à Rua do Rosário, permaneciam os nomes “de Itapetininga” e
“Américo Braziliense”. Em 11 de janeiro de 1894, em sessão, foi
apresentada uma indicação do vereador José Pires de Camargo Rocha,
pedindo a mudança do nome Rua Américo Braziliense para Rua Treze de
Maio. Essa proposta provocou discussões acaloradas. Segundo nos
informou um antigo botucatuense, os moradores da rua em apreço
protestaram energicamente, fazendo uma longa e amarga representação á
Camara. Entre os acrimoniosos argumentos, diziam que treze de maio era
a data da emancipação dos escravos, que naquela rua morava só gente
branca e de bons costumes, que ali não residiam negros nem antigos
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escravos, que nessa rua nunca houve senzala, que os seus moradores eram
cidadãos livres e não tinham sido escravos, que fariam valer seus direitos,
etc. etc. Nesse tom pediram que se voltassem à antiga designação de Rua
Itapetininga ou, se a Câmara quisesse, poderia prestar homenagem à
extinção da escravatura, dando nome Áurea à rua, em honra à famosa lei.

Mesmo com essa “tempestade” a rua, ficou oficialmente denominada
Treze de Maio, até 1896.

Ao organizar as tabelas de impostos era habito marcar-se o “quadro
da cidade”, ou seja, o perímetro em que poderiam ser lançados os tributos.
Consta da ata de 19 de dezembro de 1895 um desses quadros e nele está
incluída a “Rua Treze de Maio entre a Avenida Floriano Peixoto e Rua
Bernardino de Campos.”

Vamos encontrar registrada na ata de 6 de julho de 1896 a indicação
seguinte: “Indico que a Rua denominada antigamente Rua Itapetininga fique
com nome de Rua Aurea, e a travessa que do pateo do Rozario desce a
rua Curuzú em frente a caza de Fernando Guimarães, fique com nome de
Travessa Fernando Boava, indico mais que se authorize o Intendente a
mandar fazer os letreiros nas principaes ruas com os nomes - digo ruas
desta cidade, com os nomes das mesmas e a numeração das Cazas; isto
com tinta para não sob  carregar o cofre da Camara em grande despezas”.
Essa indicação foi feita pelo vereador Antonio Ignacio de Oliveira. Foi
aprovada. Interessante é que o vereador não se referiu ao nome Treze de
Maio que era na ocasião o nome oficial e sim á “rua antigamente denominada
Itapetininga”.

Em 7 de novembro de 1896 foi registrada na ata uma nova tabela de
impostos e, ao marcar o quadro em esses tributos deveriam ser lançados,
entre outras estabelece: “... fazendo frente para a Rua Aurêa, entre a avenida
Floriano Peixoto e 5 de Abril.”

Em 1896 a rua Áurea não estava ainda ligada à avenida Floriano
Peixoto. Comprova isso o documento n. 34, desse ano, pelo qual os
moradores da Rua Áurea pediam que se efetivasse essa ligação. Esse
documento é do seguinte teor:

“Illmos. Cidadãos Prezidente e Membros da Camª  Municipal
          desta Cidade, etc.
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Os abaixo assignados, negociantes, proprietarios e rezidentes a Rua
Aurea, desta cidade; soffrendo grandes prejuizos com a falta de
commonicação desta Rua á Avenida “Floriano Peixoto”; solicitam de VS.as

a abertura de modo que possa haver commercio entre as alludidas ruas.
Será um acto de equidade despensado por esse illustre congresso. Por ser
de inteira Justiça - esperam benigno deferimento.

                                              E. R. Mce

Sobre um selo de 200 réis estava: Botucatú 4 de Abril de 1896.
Antonio Francisco Moraes Neves, Negociante, Joaquim Roiz. de

Freitas, Lourenço Ferraz Bueno, Francisco Calixto Oliveira, Francisco
Pires Fogaça, Manoel Reis, Negociante, Euzebio da Rocha Camargo,
Joaquim Lourenço Cananal, negociante, Sergio Martins de Azevedo,
Germano Heimburg, Antonio Anselmo Bertoni, Sebastião Silvestrini,
Bellarmino Furquim de Campos, João Maranhão, Ludovico Pedroso,
Ignacio Gardino Deloiola, Francisco Curci, Francisco Conceição dos
Santos, Julio José de Almeida, Bráulio Roiz. de Souza, Philaderpho Pires
de Almeida Moura, D. Almeida, Luiz Campos M. M., Joaquim Antonio
Pereira, Luiz Arantes de Campos, Lourenço Belchior, Manoel Rodrigues
Ribeiro, Ângelo Falconi, Luiz Puccinelli, Sergio do Amaral, José Vais,
Manoel Mendes de Almeida, Antonio de Campos Mello, João José Plens,
Proprietário, Maximo José de Moura.

Estava colocado um selo de 200 réis, intacto.”
Embora o pedido tenha sido dirigido ao Illustre Congresso, a

“commonicação” não foi feita. Existem diversos obstáculos a serem
vencidos.

Um ano após, ou precisamente a 4 de maio de 1897, novo abaixo
assinado pedia a ligação da rua. É o documento n.16, desse ano, do seguinte
teor:

“Illustre Cidadãos, Presidente e Membros da Camara Municipal
de Botucatú.
Os abaixo assignados proprietarios, negociantes e moradores á rua

Aurea desta Cidade, vêm perante essa augusta Camara, reclamar um
melhoramento, que lhes dão os fóros de adeantada e bem organizada de
que goza esta prospera cidade de Botucatú.
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Este melhoramento e tambem embellezamento consiste na abertura
desta rua no ponto de ligação com a avenida Floriano Peixoto. Medida da
maxima importancia para os signatarios desta, vem demonstrar que a sua
satisfação, significa o interesse que tendes em dotar esta cidade com
melhoramentos que impulsionem seu progresso crescente.

Esperam portanto, confiados em vosso zelo e criterio, ver realizada,
em breve, esta obra de suma utilidade publica.
                                             E. E. Justiça

                              Botucatú, 4 de Maio de 1897
J. de Oliveira Martins, Joaquim Fernandes Barreira, a rogo de

Agostinho Placido, João Bernardino da Silva, Francisco Pires Fogaça,
Sebastião Silvestre Neves, Caetano Conceição Cunha, João Campos
Joaquim Pereira, Felício Antonio de Olª, Luiz Arantes de Campos,
Francisco de Paula Pereira, Natal Buchigniani, Joaquim Fabiano da Silva,
Francisco Calixto de Oliveira, João Baptista Godinho, Joaquim Laureca
Cabanal, José Marins, José Pereira da Silva.

Logo a seguir a está última assinatura está o parecer da Comissão
de Justiça e Obras, seguinte:

“A Comissão de Justiça e Obras, é de parecer que, sem perda de
tempo sejão attendidos os requerentes; assim mais, a immediata
conclusão das obras da Avenida Floriano Peixoto, já aprovadas
por esta Camara. Sala das Sessões da Camara em Botucatú 8 de
Maio de 1897

                                             Lourenço Antº de Lima.”
Foi aprovado esse parecer, mas a rua não foi aberta, pois o

proprietário do terreno atingido pelo prolongamento da via opunha-se
tenazmente. Depois de muita relutância entrou com requerimento, propondo
entregar o terreno, mediante uma indenização. Referente a este assunto
está registrado na ata de 4 de março de 1898 o seguinte: “Requerimento
de Antonio Joaquim Cardoso de Almeida: A Commissão de Justiça tendo
em vista o que pede o supplicante e mesmo tendo entrado em averiguações
sobre o valor do terreno prejudicado, casa e poço na Avenida Floriano e
ficando ainda mais prejudicado pela abertura da rua Aurea, é de parecer
que o supplicante seja indennizado da quantia de Três Contos de Reis,
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ficando elle obrigado a demolir o predio que se acha no lugar aonde vae se
abrir a Rua Aurea e entupir o poço contido na mesma.” A abertura,
entretanto, ainda levou mais de ano para se efetivar.

O vereador Antonio Ignacio de Oliveira, na sessão da Câmara de
16 de fevereiro de 1899, apresentou diversas indicações e, entre elas,
uma que dizia “Nivelar as ruas Rangel Pestana, Curuzú, Cesario Alvim,
Aurea e General Telles até onde tenha casas que pagam impostos e suas
correspondentes travessas...”

A Rua Áurea teve esse nome até 1936, quando em junho desse ano
o vereador Deodoro Pinheiro apresentou o projeto de lei que está na ata
de 2 junho de 1936, nos seguintes termos: “N. 4 – Artigo 1º - A Rua Aurea
desta cidade passará a denominar-se Rua Cardoso de Almeida. Artigo 2º
- Revogam-se as disposições em contrario, devendo este entrar
em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões em 2 de junho
de 1936. Deodoro Pinheiro.”

Foi aprovado. E promulgado a lei seguinte:

LEI N. 4

Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de Botucatu, faço
saber que a Camara de Municipal de Botucatu decretou e eu promulgo a
seguinte lei:

Artigo 1º - A Rua Aurea desta cidade passa a denominar-se Rua
Dr. Cardoso de Almeida.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Publique-se e cumpri-se.
Prefeitura Municipal de Botucatu, 22 de junho de 1936.

                        O Prefeito Municipal,
                             Antonio de Moura Campos.

Eu, João Thomaz de Almeida, Secretario, a registrei no livro
competente sob n. 4.

Botucatu, 22 de junho de 1936.
                                                      O Secretario da Prefeitura Municipal,
                                                          João Thomaz de Almeida.
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BIOGRAFIA

Para traçar os dados biográficos do Dr. Cardoso de Almeida, vamos
nos servirmos da publicação feita pelo “Diário de São Paulo” de 13 de
Janeiro de 1948, por ocasião do batismo do avião em sua homenagem. A
publicação é a seguinte:

                      EM MEMORIA DO “CALDILHO DE BOTUCATU”

Será batizada, amanhã, no Rio, o avião “Cardoso de Almeida”
A vida publica do leader da maioria na Camara Federal durante a

revolução de 1930.
A memoria do grande politico e homem publico, que foi Cardoso de

Almeida, será reverenciada, amanhã no Rio, pela Campanha Nacional de
Aviação que fará batizar um avião destinado ao Aero Club de Botucatu,
sua terra natal, com o nome de leader da maioria, na Camara Federal, por
ocasião da revolução de 1930. A cerimonia que se realizará no Aeroporto
Santos Dumont, será presidida pelo senador Salgado Filho e paraninfada
pelo sr. Carlos Cirilo Junior.

“O CAUDILHO DE BOTUCATU”

O sr. Assis Chateaubriad, diretor dos “Diários Associados”
pronunciará na ocasião um discurso subordinado ao tema “o caudilho de
Botucatu”, analisando os traços da personalidade de Cardoso de Almeida
e a sua atuação, não somente daquela região da Sorocabana, como do
Estado e do pais. Em nome da familia usará da palavra o  Lauro Cardoso
de Almeida, filho do homenageado, ex-presidente da Associação Comercial
de S. Paulo e atual membro do Conselho Consultivo daquela entidade.

QUEM FOI CARDOSO DE ALMEIDA

Foi Cardoso de Almeida um alto valor da Republica, tendo
exercido os cargos de chefe de policia e secretario da Justiça nos
governos de Campos Salles, Bernardino de Campos, Rodrigues Alves e
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Tibiriçá, deixando traços assinalados de sua passagem por esses cargos,
alem dos serviços normais que prestou, com um senso incomum dos
deveres, leis de sua iniciativa e elaboração, como a que criou a policia de
carreira, a que deu vitalidade aos escrivães de paz, a que reorganizou a
Força Publica e criou a Caixa Beneficente para oficiais da corporação. A
instalação do Gabinete Antropometro de Identificação, do Instituto
Disciplinar, a fundação da Colonia Correcional da Ilha dos Porcos e o
contrato da Missão Francesa, para instrução da Força Publica do Estado,
foram realisações suas na pasta da Justiça daqueles governos. Ocupando,
depois, o cargo de secretario do Interior, reformou a organização do ensino
primario, concedeu terreno e a primeira subvenção para a construção do
edifício do Liceu de Artes e Oficios de São Paulo, fundando ainda varios
grupos escolares na capital.

NAS CAMARAS ESTADUAL E FEDERAL

Cardoso de Almeida ocupou por diversas vezes a cadeira de
representante do povo nas Camaras Estadual e Federal, exercendo tambem
os cargos de secretario da Agricultura e da Fazenda. Foram de sua iniciativa
e elaboração as leis federais autorizando a realização da Exposição
Nacional de 1906, proibindo acumulações remuneradas, concedendo
privilegio ao salario dos trabalhadores rurais, facilitando a organização dos
Bancos de credito agricola e hipotecario, reduzindo as taxas de capatazia
na Alfandega de Santos para os produtos da exportação paulista, dando
concessão e garantia de juros á Sorocabana para o prolongamento de
Salto Grande a Porto Tibiriçá, fundando as Caixas Economicas, instituindo
os impostos de comercio, territorial, de casas de diversões, do capital
empregado em casas de aluguel, a lei dos Bancos populares e numerosas
outras para cuja elaboração contribuiu ativamente.

NO TERRENO ADMINISTRATIVO

No terreno administrativo, foi quem instalou a Bolsa do Café, a Caixa
de Liquidação, empreendeu a defesa do café e da lavoura do Estado,
contratando um emprestimo de 150 mil contos com a União e fazendo a
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aquisição de três milhões de sacas do produto. Sua inegavel capacidade
financista revelou-se com a redução dos juros da divida flutuante, de 12
para 7 por cento, favorecendo o Tesouro com uma economia de mais de
oito mil contos anuais: com a supressão dos selos nas promissorias do
Tezouro, a regulamentação das leis de sobre cobrança das dividas ativas,
sobre impostos de comercio, as Caixas Economicas e os Bancos populares.
Exerceu as funções de presidente do Banco do Brasil e recusou convites
para as pastas do Interior e da Viação nos governos Rodrigues Alves e
Epitacio Pessoa.

Figura exponencial da politica, da administração e das finanças de
S. Paulo, Cardoso de Almeida, tem seu nome gravado no frontespicio da
Escola Normal de Botucatu, e designação da principal via publica daquela
cidade. A Campanha Nacional de Aviação novamente consagrará agora,
inscrevendo-o no avião que se destina ao ensino de pilotagem da mocidade
botucatuense.

Rosario, travessa do
Travessa do Rosario.
1884 - Câmara. Rua do Ouvidor, travessa do Ouvidor.
1885 - Popularmente também chamada Rua São Benedicto.

c.1904 - Rua Cesário Motta.
1947 - Lei. Rua Prefeito Tonico de Barros, nome atual (2007).

Rua B                                                                    Vila dos Lavradores.
Rua B.
1947 - Lei. Rua Domingão Gonçalves, nome atual (2007).

Rua Nº 2¹                                                              Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

Rua Nº 2²
Rua Nº 2
1941 - Decreto-Lei. Avenida Petrarca Bacchi, nome atual (2007).

Rua Nº 2, fundos                                                    Vila dos Lavradores.
Ver: Cemitério São João.

Rua Nº 3                                                                              Vila Maria.
Rua Nº 3
1945 - Decreto-Lei. Padre Euclides, nome atual (2007).
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Rua Nº 3, norte                                                      Vila dos Lavradores.
Ver: Cemitério São João.

Rua Nº 1²
Rua Nº 1
1945 - Decreto-Lei. Rua Expedicionário Almiro Bernardes,
            nome atual (2002).

Rua Nº 1¹                                                              Vila dos Lavradores.
Ver: Estação, bairro da

Rua Nº 1, sul                                                          Vila dos Lavradores.
Ver: Cemitério São João.

Rubião Junior, praça
Ver: Matriz Nova, pátio da

Ruy Barbosa, praça¹
Ver: Matriz Nova, pátio da

Ruy Barbosa, praça²
1935 - Ato. Praça Ruy Barbosa, defronte o Fórum, nome atual
           (2007).

PRAÇA RUY BARBOSA

Está registrada na ata de 5 de março de 1923: “o vereador Cardoso
do Amaral apresentou o projeto de lei n. 5 denominado Praça Ruy Barbosa
a Praça existente entre a Praça Rubião Junior, Grupo Escolar, Escola
Normal e frente da Cathedral como lembrança a Ruy Barbosa, pelos
relevantes serviços prestados ao Brasil”.

No mesmo dia da apresentação foi esse projeto aprovado e
convertido na lei seguinte:

LEI N. 306
                                                     de 5 de março de 1923
                                                          Praça Ruy Barbosa

Art. 1º - Fica dada a denominação de Praça Ruy Barbosa a praça
existente a Praça Rubião Junior, Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida,
Escola Normal e frente da Cathedral.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Houve um engano do vereador ao apresentar o projeto. Em lugar
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de citar a Praça 15 de Novembro, referiu-se à Praça Rubião Junior.
Entendeu que esta praça compreendia todo o jardim, quando a parte que
está fronteira à Catedral é que se chama Rubião Júnior, e a parte onde está
localizado o edifício dos Correios e Telégrafos é denominada Praça 15 de
Novembro. (1950).

Mas esse engano nada prejudicou, pois a denominação de Praça
Ruy Barbosa não se fixou no logradouro. Nem sequer as placas
denominativas foram colocadas e mesmo o público nunca conheceu essa
denominação.

Na sessão realizada pela Câmara em 11 de janeiro de 1930, por
proposta do vereador Mário Rodrigues Torres, foi promulgada a lei seguinte:

LEI N. 369
                                                     de 11 de janeiro de 1930
                                                         Denominação de Praça
                                                          Cel. Amando de Barros

Artigo 1º - Fica denominada Praça Cel. Amando de Barros o largo
fronteiro á Escola Normal, entre o Largo da Matriz, Grupo Escolar Dr.
Cardoso de Almeida e Escola Normal.

Artigo 2º - Será ergido nesse logar um monumento perpetuando a
memoria de Amando Barros, collocando-se naquella Praça o seu Busto
em bronze.

Artigo 3º - Fica autorisado a fazer as necessarias operações de
credito para aquisição do busto daquelle finado.

Artigo 4º - revogam-se as disposições em contrario.
Também esta denominação não se fixou no logradouro, tanto que

em 1935 foi promulgado o Ato de n. 102, do seguinte teor:
ACTO N. 102

                                                      de 8 de julho de 1935
O cidadão Carlos Cesar, Prefeito Municipal de Botucatú, usando

das attribuições que lhe são conferidas por lei, e
Considerando a necessidade de celebrar a data de 9 de Julho de

maneira duradoura, inscrevendo-a numa das praças mais amplas da cidade;
 Resolve:
 Artigo 1º - Fica denominada “9 de Julho” a praça fronteira á Escola
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Normal e ao Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida.
Artigo 2º - Fica denominada “Ruy Barbosa” a praça fronteira ao
edificio do Forum.
Artigo 3º - revogam-se as disposições em contrario.
Botucatu, 8 de julho de 1935.

                                                        O Prefeito Municipal,
                                                         Carlos César.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 8
de julho de 1935.
                                                      O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.

Saldanha Marinho, rua                                   Atual (2007) Vila Silvinha.
1894 - Câmara. Rua Saldanha Marinho.
         -  Anita Braz.
1930 - Câmara. Rua entre a São Benedicto e a Tibagy: Rua Paraizo.
1939 - Ato. Rua Jorge Tibiriçá, nome atual (2007).

RUA SALDANHA MARINHO

Os vereadores Caetano Caldeira, Alberto Pereira, José Pires de
Camargo Rocha e Francisco Braz da Cunha, na sessão realizada pela
Câmara a 11 de janeiro de 1894, apresentaram uma indicação “no sentido
de dar-se nomes a diverças Ruas que ainda não os tem, etc.” Entre os
nomes propostos estavam: “... que a immediatamente seguinte se denomine
- Visconde do Rio Branco; que a seguinte de - Campos Salles-; á seguinte
- Prudente de Moraes -; á seguinte - Cinco de Abril - á seguinte - Quatorze
de Julho -; á seguinte - Saldanha Marinho, etc.”

A designação de Quatorze de Julho permaneceu até 1930. Na sessão
realizada a 20 de junho desse ano, para atender uma solicitação do Prefeito,
que necessitava fornecer relação completa das ruas locais, foi resolvido
dar-se nomes às que ainda não os tivessem. Entre elas, já estando esquecido
o que resolvera a Câmara em 1894, a Rua Saldanha Marinho passou a ser
denominada Rua Paraizo. Esta denominação foi substituída pelo nome de
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Rua Anita Braz, não se sabendo quando, como ou quem escolheu esta
última designação.

Em 6 de fevereiro de 1939 o então Prefeito Municipal, Dr. Joaquim
do Amaral Gurgel, baixou o Ato n. 225. Naquela época, à provação das
resoluções do Prefeito obedeciam à aprovação do Departamento das
Municipalidades. Assim, o Ato n. 225 foi encaminhado a esse
Departamento, sendo aprovado com o seguinte teor:

ATO N. 225
                                                      de 6 de fevereiro

O Dr. Joaquim do Amaral Gurgel, Prefeito Municipal de Botucatú,
usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que as ruas desta cidade existem algumas que podem
ter melhor e mais expressivas designações:

Considerando que é justo que se preste homenagem ao Presidente
da Camara deste Municipio;

Considerando que o dr. Francisco Rodrigues do Lago foi um
facultativo que largos beneficios prestou a esta cidade;

Considerando que o Cav. Virginio Lunardi foi um industrial que com
sua atividade, desenvolveu a industria e commercio concorrendo para o
progresso local;

Considerando que os ex-presidentes do Estado, Jorge Tibiriçá e
Coronel Fernando Prestes, merecem pelo muito que fizeram pelo Estado
e por esta zona;

Considerando que o Dr. Gaspar Ricardo, na qualidade de Diretor
da E. F. Sorocabana, muito fez por esta cidade;

Resolve;
Art. 1º - A rua conhecida pelo nome de “Anita Braz” fica denominada

“Rua Dr. Jorge Tibiriçá”.
Art. 2º - A rua chamada “Monte Alegre” fica denominada “Rua

Coronel Fernando Prestes”.
Art. 3º - A designação de “Rua Sorocabana”, na Vila dos Lavradores,

passa a ser “Rua Dr. Gaspar Ricardo”.
Art. 4º - A rua da Vila dos Lavradores conhecida pelo nome de

“Rua dos Italianos” passará a ser denominada “rua Cavalheiro Virginio
Lunardi”.
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Art. 5º - A rua denominada “rua do Matadouro” passará a ser
chamada “Avenida Paula Vieira” - Presidente da Primeira Camara
Municipal de Botucatu - 1858-1859.

Art. 6º - A “Rua dos Protestantes”, a começar da rua Cel. Fonseca,
prolongando-se para direção da Avenida Floriano Peixoto, ficará
denominada “Rua Domingos Soares de Barros”.

Art. 7º - A rua do Bairro Tanquinho, conhecida por “Travessa dos
Protestantes” passa a denominar-se “Rua  Dr. Rodrigues do Lago.”

Art. 8º  - A “Rua Vitoria no Bairro Alto, passa a ser chamada “Rua
Espirito Santo”.

Art. 9º - Este ato entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 9 de fevereiro de 1939.
                                                        O Prefeito Municipal
                                                           Joaquim Amaral Gurgel

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 9
de fevereiro de 1939.
                                                       O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.

Assim, em resumo, a Rua Saldanha Marinho passou a ser Rua
Paraizo, Anita Braz e, afinal, Rua Dr. Jorge Tibiriçá. Está situada atualmente
(1950) entre as ruas Dr. Rodrigues Alves e Santos Dumont.

Santa Catarina, rua
Ver: Bairro Alto, rua do

Santana, avenida
Ver: Larga de Sant’Anna, rua

AVENIDA SANT’ANNA

Em 1884 o vereador João Morato da conceição teve a iniciativa de
escolher nomes para as ruas desta cidade, e entre eles o de Rua de Santa
Anna, á travessa que começava no “Pateo da Matriz” (hoje Praça Cel.
Moura), e vinha, na época, pouco além da Rua Cesário Alvim.
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Entretanto, em 1888, ou talvez antes, os moradores da povoação
haviam transferido essa designação para a atual Avenida Sant’Anna,
chamando-a de rua Larga de Santa Anna, para distinguir da primeira, que
ficou sendo a Travessa de Santa Anna. A Rua Larga de Santa Anna ia até
a rua Visconde do Rio Branco, que era o ponto terminal da cidade.

Diz um trecho da ata de 2 de abril de 1888: “pelo vereador Senhor
Bueno da Ribeira foi indicada que a Camara Municipal authorise ao fiscal
para roçar a continuação das Ruas da Cadêa Nova e Sant’Anna, atraz da
Igreja do Rosario, afim de poderem ser empossados diverços peticionarios.
Posto em discução, foi approvado e o procurador authorizado a dispender
até a quantia de vinte reis com esses serviços.”

Por essa citação verifica-se que a rua havia sido aberta bem antes
de 1888, mas abandonada, tornara-se capoeira e, para dar posse aos
compradores de terrenos, era necessário abri-la de novo.

Em 7 de maio desse mesmo ano de 1888, conforme consta da ata
foi apresentado à Câmara o seguinte: “Requerimento de Daniel Carlos
Maria Jordão da Rocha Peixoto, alegando que a nova demarcação da
Rua de Sant’Anna, passou pelo meio de seus terrenos dividindo em duas
partes, e por isso requer que a Camara conseda-lhe a sobra do terreno
para o lado de baixo para feichar, visto achar-se prejudicado com a abertura
da mesma rua, achando-se informado favoravelmente pelo fiscal. Posto
em discução e votação, foi concedido o terreno na forma requerido.”

Esta “sobra de terreno”, segundo nos parece, é onde foi construído
o Grupo Escolar Gomes Pinheiro, doado por Daniel Carlos, com a
condição de nele ser construído um grupo escolar.

Em 1892 a Avenida Larga de Santa Anna já havia sido aberta, até a
Avenida Floriano Peixoto. Leia-se este trecho da ata de 7 de maio desse
ano: “Indico que a Intendencia mande consertar a Rua de Sant’Anna desde
o Larga da Matriz até a casa de Augusto Herck proximo á ponte que vae
á Estação. Sala das Sessões da Intendencia Municipal de Botucatú, 7 de
Maio de 1892. Antunes de Souza.”

Há na ata de 3 de novembro de 1892 este trecho: “Foi lido o relatorio
do Fiscal João Manoel da Silva, pedindo providencias afim de ser
novamente alinhado a Rua de Santa Anna, na parte que segue da Matriz
ao Cimiterio Novo, etc.” Verifica-se que o nome de Santa Anna já quase
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não era aplicado à via que fora assim oficialmente chamada, e que a Avenida
havia sido prolongada além da Rua Visconde do Rio Branco, até o Cemitério
Novo, que é o atual. Entretanto, a dualidade de denominação continuava.
Leia-se na ata de 24, do mesmo mês: “Officio do Engenheiro Joaquim
Diniz da Costa Guimarães, acompanhado de um plano de nivel para cidade,
comprehendendo as Sant’Anna digo comprehendendo as Ruas Sant’Anna,
Aurêa, Cesario Alvim, Riachuelo, Curuzú e Rangel Pestana conhecida como
Rua do Sapo.” Para dirimir esta dualidade, o povo ampliou nome para
Rua Larga de Santa Anna. Encontramos esta designação, pela primeira
vez, na ata de 15 de dezembro de 1892: “Requerimento de Francisco de
Souza Villa Verde, allegando que tendo sido legalmente a linha de um novo
predio que o mesmo está construindo na Rua Larga de Sant’Anna n’esta
Cidade, mesmo assim o Fiscal embargou a sua construção por não estar
alinhamento em ordem.” Logo em seguida: “foi lido um requerimento de
Francisco de Paula pedindo indenização de tres braças de terreno e casa
que o suppl. possue na Rua Larga de Sant’Anna, a qual fica inutilizada
com o alargamento da mesma rua.” Em 17 de agosto a Câmara mandou
indenizar o reclamante, com a importância de cento e cinquenta mil réis.

Na sessão que a Câmara realizou em 11 de janeiro de 1894, o
vereador Alberto Pereira indicou “que a Camara mande destocar a Rua
de Sant’Anna, no espaço comprehendido entre a Matriz e o Cemiterio
novo.” Da mesma ata consta o seguinte: “Pelo mesmo vereador Caetano
Caldeira foi apresentado uma indicação assignado pelo mesmo vereador e
pelos vereadores Alberto Pereira, José Pires de Camargo Rocha e Francisco
Braz da Cunha, no sentido de dar-se nomes a diversas Ruas que ainda não
os tem, sendo a indicação do seguinte theor: Nós abaixo assingnados
indicamos para esta Camara na presente sessão dê denominação a diverças
Ruas desta Cidade que ainda não os tem e para isso propomos o nome de
Sant’Anna a Rua que partindo do Largo da Cadêa vae ter acima do boeiro
que o governo Estadual está construindo sobre a agua que vae ter a Estação
Sorocabana, partindo a dita da casa do cidadão Francisco Antunes de
Almeida no mesmo largo até a interceção da Rua acima referida, onde se
acha na esquina uma casa de propriedade do cidadão Augusto Herck; que
a rua ... etc.”

Essa indicação foi aprovada e assim ficou oficializado o nome de
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Rua de Sant’Anna. Na mesma indicação, acima citada, está: “... que a
antiga travessa de Sant’Anna passe a denominação do - Coronel Fonseca.”

Embora denominada oficialmente, a via por muito tempo continuou
conhecida pelo nome de Rua Larga de Sant’Anna. Lê-se na ata de 11 de
outubro do mesmo ano de 1894, referência a nivelamento de várias ruas
da cidade, entre as quais esta: “... Avenida Floriano Peixoto, na secção
comprehendida entre o predio de Estevan Ferrari e a Rua Larga de
Sant’Anna.” Esta “secção” é a atual Rua Tiradentes.

A parte da Rua de Sant’Anna, a começar da Matriz Nova até o
Cemiterio Novo, em 1894 foi denominada Rua do Cemitério. Mas a
denominação de Sant’Anna, até 1900, continuou alcançando o Cemitério
Novo. Na ata de 16 de fevereiro de 1899, registrando uma indicação
relativa ao nivelamento de diversas ruas, diz-se “... nivelamento da Rua
Sant’Anna ate o semiterio, etc.”

Em outubro de 1926 a Câmara resolveu denominar Impostos de
Viação ao que era chamado Imposto de Metragem, e marcou duas zonas
para cobrança desse tributo - urbana e suburbana. A Rua de Sant’Anna
era um dos limites da primeira zona.

Pela lei n. 30, de 6 de outubro de 1936, a Câmara autorizou a
aquisição de um terreno na Avenida Sant’Anna, para a localização de Escola
Profissional, atualmente Escola Industrial “Armando de Salles Oliveira”.
(1950).

Sant’Anna, rua de
1884 - Câmara. Rua de Sant’Anna.
1888 - Travessa de Sant’Anna, para distinguir-se da Rua Larga de
              Sant’Anna (depois Avenida Sant’Anna).
1894 - Câmara. Rua Coronel Fonseca, nome atual (2007).

Sant’Anna, travessa de
Ver: Sant’Anna, rua de

RUA DE SANTA ANNA

O vereador João Morato da Conceição, em sua iniciativa de dar
nomes às ruas e travessas então existentes nesta cidade, propôs á Câmara,
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 em 20 de setembro de 1884, entre outras denominações: “2a - (pateo)
Rua de Santa Anna”. A escolha desse nome foi em homenagem á Nossa
Senhora de Sant’Anna, padroeira da cidade.

O parêntesis acima quer dizer que a rua começa no “Pateo da Matriz”,
isso porque a via ainda não estava ligada à Rua das Flores. Do Lado de
cima, a Rua de Santa Anna ia pouco além da rua Cesário Alvim, pois a via
seguinte estava apenas delineada e seria depois a Rua do Rosário.

Em 1891, conforme está na ata de 5 de março, consta ter sido aceita
a proposta de Joaquim Fernades Barreiro “para a factura de sargetas,
calçadas, guias e bueiros” em diversas ruas da cidade. Ao ser localizado o
serviço, está na ata: “... principiando na Rua do Riachuelo esquina do largo
da Matriz, onde acha-se em construção o sobrado do Tenente Joaquim
Gonsalves da Fonseca, subindo por ella até a esquina da rua de São João
descendo por esta até a rua do Curuzú, subindo por esta até da Cadêa e
subindo por esta até a Rua Cesario Alvim, descendo por esta até a Rua de
Sant’Anna, descendo por esta até encontrar a Rua Riachuelo onde está
situado o acima mencionado sobrado do Tenente Joaquim Gonsalves da
Fonseca.”

O vereador Caetano Caldeira, em 11 de janeiro de 1894, apresentou
uma indicação, também subscrita pelos vereadores Alberto Pereira, José
Pires de Camargo Rocha e Francisco Braz da Cunha, propondo a
denominação de diversas ruas, ainda sem nome, e trocando as de outras.
Entre estas estava a Rua de Santa Anna. Diz o trecho de ata: “... que a
travessa de Santa Anna passe a denominar-se - do Coronel Fonseca.”

Nessa indicação os vereadores substituíram o nome de Santa Anna
pelo Coronel Fonseca. A razão dessa mudança foi porque já estava aberta
outra via que era chamada, pelos moradores, de Rua Larga de Santa Anna,
ou mesmo Rua de Santa Anna. A primeira via considerada apenas uma
travessa, ou seja, a Travessa de Santa Anna; trocando este nome, não
haveria objeções, porque já existia outra com o nome idêntico. A Rua
Larga de Santa Anna foi posteriormente denominada Sant’Anna.

Conforme está na ata de 21 de junho de 1902, o vereador, Dr.
Antonio César, apresentou um projeto de lei, desapropriando um terreno,
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para que fosse feita a ligação da Coronel Fonseca à Rua do Curuzú. Pediu
urgencia; foi a proposta aprovada, e logo convertida em lei, que á a seguinte:

LEI N. 115
                                                      de 21 de junho de 1902
                                                       Desapropriação de terrenos

Art. 1º - Fica declarado de utilidade publica, o terreno necessario
para a abertura de uma passagem que ligue a rua do Curuzú a rua Coronel
Fonseca.

Art. 2º - O Intendente fica autorizado a promover a desapropriação
pelos meios que julgar convenientes.

Art. 3º - Ficam revogadas as disposições em contrario.
A expressão que diz “abertura de uma passagem” tem a seguinte

explicação: a ligação entre duas ruas não foi feita em linha reta, não houve
prolongamento da via. Ao chegar mais ou menos no meio do quarteirão,
entre as ruas Curuzu e Riachuelo, na Cel. Fonseca, a citada passagem
cortava enviezado o quarteirão, indo encontrar o início da Rua de São
João, isso porque a grande depressão ainda existente à margem do ribeirão,
no início da rua Curuzu, vinha até próximo da rua S. João. Só depois de
aterrado o primeiro quarteirão da rua Curuzu, a Rua Cel. Fonseca foi
retificada.

O calçamento a paralelepípedos de granito, desta via, teve a primeira
iniciativa em 1924, pois, da ata de 20 de junho desse ano, consta ter a
Câmara autorizado, ao Prefeito mandar calçar a rua Riachuelo e diversas
travessas, a começar pela Rua Cel. Fonseca.

HISTÓRICO

A denominação de Rua Coronel Fonseca foi uma homenagem
prestada ao Coronel Joaquim Gonçalves da Fonseca, que havia sido um
político de grande evidência. Foi vereador nos anos de 1859, 1860, 1864,
1883, 1884 e 1885. Foi um dos doadores de terrenos para formação do
patrimônio de Sant’Ana, onde está localizada.
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Santa Bárbara do Rio Pardo.
Ver: Freguesias (São Domingos).

Santa Catarina, rua
Ver: Bairro Alto, rua do

RUA SANTA CATARINA

O primeiro nome dado a esta via foi Rua do Bairro Alto, que na
época era a única naquela parte da cidade. Também foi conhecida como
Rua Dr. Ritt, por ser em continuação desta via. Em 1922 foi promulgada a
lei seguinte:

LEI N. 301
                                                      de 5 de maio de 1922
                              Dá denominação a duas ruas

Art. 1º - Ficam denominadas Rua “Bairro Alto” a continuação da
rua Dr. Ritt, a começar do Ribeirão Lavapés e rua “Bella Vista” a única
travessa que parte da Rua Bairro Alto.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Em 20 de junho de 1930, a Câmara deu denominações a diversas

vias e trocou os nomes de algumas. Assim, a Rua Bairro Alto passou a ser
chamada Rua Santa Catarina. Este nome permaneceu até ser promulgada
a lei seguinte:

LEI N. 21
                                                     de 24 de abril de 1948

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições logais,
faz saber que a Camara Municipal de Botucatu, decretou e ele sancionou
e promulgou a seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada rua Cap. José Paes de Almeida a atual
rua Santa Catarina.

Art. 2º - A rua Paraíba passa a denominar-se rua Dr. Julio Prestes.
Art. 3º - A atual rua Pernambuco passa a ter a denominação de rua

Prof. Martinho Nogueira.
Art. 4º - A rua Mato Grosso passa a ter a denominação de Cap.
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Pedro Amando de Barros.
Art. 5º - A rua Goiaz passa a denominar-se rua Dr. Fernando Costa.
Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas

as disposições em contrario.
Botucatu, 24 de abril de 1948.

                                                       Renato de Oliveira Barros
                                                            Prefeito Municipal.
            Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em
24 de abril de 1948.
                                                        João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Encontra-se na ata da sessão realizada pela Câmara, em 1 de fevereiro
de 1937, o seguinte “Requeremos que se consigne na acta da sessão de
hoje um voto de profundo pesar pelo fallecimento do Cap. José Paes de
Almeida, ocorrido nesta cidade. Requeremos mais que seja nomeada uma
commissão para representar a Camara nos funeraes daquelle cidadão que
muito trabalhou pela grandeza e progresso de Botucatú, e que, seja
depositada em nome desta edilidade uma corôa sobre seu feretro.
Requeremos tambem que em homenagem aquelle cidadão seja suspensa a
sessão e convocada uma sessão extraordinaria para o dia 3 do corrente.
Sala das Sessões, 1 de fevereiro de 1937. (a) Deodoro Pinheiro, Jurandy
Trench, Theodomiro Carmello, Antonio Mori, Dr. Nestor Seabra e
Domingos Bacchi. O sr. Presidente declarou que se associava a essas
homenagens e em vista de estar o requerimento assignado pela maioria da
Camara considerava-o approvado.”

Santa Cruz, largo da
1866 - Pateo da Santa Cruz, Largo da Santa Cruz, Largo da Cadea,

Pateo da Cadea.
1888 - A parte de cima recebe o nome de Largo do Theatro.
1906 - Ajardinamento do Largo da Santa Cruz. Popularmente,

Bosque dos Namorados.
1907 - Lei. Praça Dr. Jorge Tibiriçá. Arborização da praça. Mas o

nome usado pelo povo continuou sendo Largo da Santa Cruz.
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1929 - O nome usado, mesmo oficialmente, é Largo da Santa Cruz ou
Praça da Santa Cruz. O nome popular mais usado sempre foi
Bosque.
Lei. Nesse ano passa a chamar-se Praça Coronel Amando de
Barros.

1930 - Lei. Praça Dr. Ataliba Leonel.
1931 - Decreto. Praça João Pessoa.
1935 - Ato. A parte de cima da Praça João Pessoa passa a chamar-
            se Praça Del Prete.
1944 - A Praça Del Prete passa a chamar-se Praça Olavo Bilac. A

parte baixa continua Comendador com o nome de Praça
João Pessoa; esta, muitos anos depois recebeu o nome de
Emílio Peduti, nome atual (2007).

Santa Cruz, pátio da
Ver: Santa Cruz, largo da

LARGO DA SANTA CRUZ

O nome deste logradouro nasceu no dia em que se projetou construir
a Igreja de Santa Cruz nesse local. Mesmo antes da construção desse
templo já os moradores do logarejo o denominaram de Largo da Santa
Cruz ou “Pateo da Santa Cruz”. Caso houvesse respeito à tradição, essa
designação nunca teria desaparecido, pois este logradouro desempenhou
um papel muito mais importante, no crescimento da vila, do que o próprio
Largo da Matriz. Foi aí o verdadeiro coração da freguesia, da vila, da
cidade. Entretanto, tem sido a praça onde as vereanças maiores acrobacias
têm feito, na troca de nomes. O Largo da Santa Cruz tem sido a “cobaia”,
onde o povo e os vereadores têm feito, experiências, na troca de
denominações: Largo da Santa Cruz, “Pateo da Santa Cruz”, “Largo da
Cadêa”, “Pateo da Cadêa”, Largo do Teatro, Praça Jorge Tibiriçá, Praça
Amando de Barros, Praça Ataliba Leonel, Praça João Pessoa, Bosque
dos Namorados, Bosque; um pedaço ficou para Praça Del Prete, que
passou para Olavo Bilac.

Em 9 de janeiro de 1866 já estava construída a cadeia, no Largo de
Santa Cruz.
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Essa construção foi à causa de longas e amargas discussões quanto
a localização, pois um grupo entendia que não se devia construir outro
prédio além da igreja, naquele local, pois era até “desprestigiar” a Santa
Cruz uma cadeia ao lado de uma igreja, e outro entendia que a cadeia não
podia ser melhor localizada ...

Não sabemos quando foi o templo construído. A primeira referência
que encontramos, ao nome do pátio, está na ata de 9 de janeiro de 1866.
Discutiu-se o aumento do prédio da cadeia, para cujo serviço o governo
havia reservado uma verba de 1:200$000, a ser pago em quatro prestações,
etc. Diz a ata: “Que pois essa quantia lhe parecia não poder ser distrahida
do fim para que era destinado sem authorização do Governo; que em tal
caso lhe parecia mais conveniente quando se tratasse de argumentar a
cadêa para oferecer os commodos e vantagens que se requer ser muito
milhor levantar-se um sobrado sobre a Cadêa para essas commodidades
ficando o edeficio mais elegante evitando-se apanhar o Pateo da Santa
Cruz no qual já contra a sua opinião foi edeficado a Cadêa atual para o
que offerecem as seguintes indicações, etc.”

Foi o vereador José Theodoro da Silva quem havia opinado contra
a construção da cadeia no “Pateo da Santa Cruz”, e propunha levantar
sobrado no prédio da cadeia.

Para escolher o terreno para edificar o mercado, as discussões foram
acirradas e demoradas. Uns queriam localiza-lo nos terrenos do chafariz
velho, outro a isso se opunham, porque o terreno era um charco e não
prestava a qualquer espécie de construção. Outros opinavam que fosse no
Largo de Santa Cruz. Na ata de 6 de julho de 1881 estão registrados
esses fatos. Diz a ata: “... para que seja construido o dito Mercado no
largo de Santa Cruz, expendendo as razões em que a mesma Commissão
bazea sua opinião, cujo parecer fica lavrado no livro competente da
Commissão de Obras Publicas”. Esse parecer foi submetido a votos, após
acaloradas discussões. Continua a mesma ata: “Então o Snr. Prezidente
poz em discussão a indicação hontem aprezentada por trez vereadores
para que o Mercado seja construido no Largo de Santa Cruz o que posto
a votos foi aprovado, e igualmente o parecer da Comissão de Obras
Publicas; foi aprovado com os votos do Snr. Barbosa, Almeida Prado e
Pinheiro Machado contra os votos dos Snrs. Furquim de Campos e Sudré.”
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Estava deliberado. O Mercado seria no Largo da Santa Cruz!
Interessante a mentalidade dos edis, que tendo à disposição enormes
extensões de terrenos vagos, pretendessem colocar todas as construções
somente no Largo da Santa Cruz. Não compreendiam que a localidade
tinha que crescer, expandir-se que havia largueza de sobejo para todos os
melhoramentos. Os vereadores Furquim de Campos e Sodré não se
conformaram com a decisão da localização do Mercado. Fizeram com
que um terceiro apresentasse um requerimento, no sentido de que, em
lugar do Mercado, fosse ali construído um teatro.

A 16 de Agosto de 1881 realizou-se uma sessão da Câmara. Diz a
ata que “Foi pelo Snr. Prezidente declarado aberta a sessão, declarando
que a presente reunião era com o fim de deliberar-se a mudança do
Mercado para outro lugar, visto ter apparecido um requerimento pedindo
aquele lugar para a construção de um theatro; pedio a palavra o Vereador
Sudré e mostrou que era melhor dar-se o terreno destinado para o
Mercado para o theatro o que sendo em discussão votarão a favor os
vereadores Furquim de Campos e Sudré e contra os Vereadores Barboza
e Prado dando o voto de qualidade o Snr. Prezidente concedendo o terreno
para o theatro “. Dessa forma, pelo “voto de qualidade”, o presidente
João Ferreira Preste tirou o Mercado do Largo de Santa Cruz e em lugar
lhe deu um Teatro.

Quando foi construída a Igreja de Santa Cruz, no largo que tomou
esse nome, foram plantadas duas figueiras, do lado da rua Riachuelo,
seguidas de duas alas de coqueiros que iam alcançar o templo ladeando-
o, numa distância aproximada de vinte metros distância aproximada de
vinte metros para cada lado. Na ata da sessão realizada pela Câmara, em
22 de fevereiro de 1886, há esta referência às figueiras: “Indicou o mesmo
sr. Conceição que a Câmara authorizasse ao Fiscal a mandar cortar alguns
galhos das duas figueiras existentes no Largo de Santa Cruz, principalmente
na parte que pendem para a rua, visto estar estorvando a vista da mesma,
e que feito o serviço receba o importe dispendido, do Procurador que
para isso deverá ficar authorizado.”

A história dessas figueiras bem merece um capitulo especial:
Vamos aqui dar uma pequena nota.
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Eram tão grandes que a maior tinha, no tronco, um diâmetro
seguramente de dois metros e os galhos atravessavam a largura da rua. A
derrubada dessas árvores foi motivo de discussões. Na época, os partidos
Amandista e Cardosista degladiavam-se tenazmente e os componentes de
uma facção não toleravam os que os da outra faziam. Para derrubar as
figueiras houve bate-boca. Quando os Amandistas conversavam em
derrubá-las, os Cardosistas, pelo seu jornal, davam o alarme, bradavam
que aquilo era maldade, falta de respeito à tradição, Violência, abuso de
poder, as árvores deveriam permanecer como homenagem aos fundadores
da Igreja e, assim, não ousaram os contrários fazer a derrubada. Aconteceu,
porém, que os Cardosistas ganharam as eleições, ficando com a Câmara e
a Prefeitura. Um dos primeiros atos foi mandar cortar as figueiras. Para
magoar os Amandistas. E magoou de fato. Houve protestos, foram ditas
coisas, exclamações à vontade, mas as árvores desapareceram e a lenha,
delas resultante, foi vendida ao proprietário de um bar e restaurante.

Aparece o nome de Largo do Theatro. Na ata de 21 de novembro
de 1891 consta que a Câmara deliberou construir sarjetas em diversas
ruas; entre elas, “na rua de Sant’Anna até o Largo do Theatro”.

Em 1892 estava sendo construído o prédio de propriedade de
Joaquim Ignacio de Almeida, No largo de Santa Cruz. Antes de estar
terminada essa obra, já os protestos começaram a surgir, pois não deveria
ter sido permitida tal construção, atravancando o Largo.

Está na ata de 16 de janeiro de 1892 que, “pelo Intendente Guilherme
Von Giessel foi indicado que julgando de utilidade publica e reclamada
pela Belleza e comodidade da cidade, se promova desde já pelos meios
legaes a desapropriação do prédio em que mora o Cidadão Joaquim Ignacio
de Almeida, bem como ordenar a cessação das obras do referido prédio.”
Essa indicação foi aprovada, mas na sessão seguinte o vereador Caetano
Caldeira propôs que se adiasse essa desapropriação, porque havia
melhoramentos urgentes e mais necessários.

Antes mesmo de terminada a construção desse edifício, os projetos
para a sua desapropriação começaram a surgir. Foram muitas as iniciativas
no sentido de “abrir o Largo”, demolir a casa ali feita, mas atrás dessas
iniciativas sempre havia quem defendesse interesses contrários, ou não
havia numerário para aquisição. Somente foi possível a demolição quando
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o Estado o adquiriu, para construir o edifício destinado a sede da Caixa
Econômica e Coletoria Estadual, já nos nossos tempos. (1950).

Em 1895 houve proposta para ser ajardinada a parte fronteira ao
Teatro. Por isso separar-se-ia uma parte do Largo de Santa Cruz. Está
escrito na ata de 10 de janeiro desse ano: “Foi lido um requerimento do
Cidadão Luiz Augusto Tavares presidente da

Commissão encarregada da conclusão das obras do Theatro Santa
Cruz pertencente hoje a Santa Casa de Misericordia, pedindo a esta Camara
a concessão do terreno da frente do mesmo Theatro até a rua da Cadeia
Velha e do lado de baixo até os fundos da Igreja Santa Cruz, para o fim de
ser ajardinado.”A discussão desse assunto foi “adiada para a próxima
sessão” e nunca mais voltou a debate.

O vereador Dr. Antonio do Amaral Cesar, na sessão realizada a 5
de julho de 1902, propôs a demolição do prédio que havia servido de
cadeia, sendo a indicação aprovada, e promulgada a lei seguinte:

LEI N. 116
                                                      de 5 de julho de 1902
                                                        Que autoriza ao Intendente a
                                                        mandar demolir um predio.

Art.1º - Fica o Intendente Municipal autorizado a mandar demolir o
predio que servio da cadeia, situada no largo da Santa Cruz, desta Cidade.

Art.2º - Revogam-se as disposições em contrario.
A demolição foi feita. Nesse prédio, além da cadeia funcionou por

vários anos a agência do Correio.
O beco ou viela que há a par do Antigo Teatro Santa Cruz foi aberto

em 1904. Esse Teatro Santa Cruz ficou conhecido como “Theatro Espéria”
ou “Prédio Espéria”, porque nele funcionou um cinema com o nome de
“Cine Theatro Espéria”. Referente a abertura dessa viela há a lei seguinte:

LEI N.124
                                                     de 10 de novembro de 1904
                                                     Autoriza o Intendente a fazer permuta
                                              de terreno com o cidadão Nicolau Kuntz.

Art. 1º - Fica o Intendente Municipal autorisado a permutar com o
cidadão Nicolau Kuntz, três (3) metros de terreno com frente para a rua



338

RUAS DE BOTUCATU

Riachuelo, com sessenta e cinco (65) metros de alto e unido ao mesmo,
por nove metros e trinta (9,30) centimetros de terreno com testada para a
rua Cesario Alvim e outros tantos nos fundos unido ao Theatro Santa Cruz
e vinte e um metros e oitenta (21,80) de alto.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
No relatório apresentado á Câmara, pelo Prefeito, em 3 de janeiro

de 1905, consta ter sido executado este serviço: “Cercas com arame lizo
e esteios aparelhados e portões no largo de Santa Cruz e Liberdade.”
Eram cercas de 70 ou 80 centímetros de altura, cercando cada um dos
largos, com pequenos portões, que eram fechados à noite.

Em 1906 foi ajardinados o Largo Santa Cruz. Diz o Prefeito, em seu
relatório apresentado em janeiro de 1907: “Construção de um modesto
jardim no largo de Santa Cruz”. Nesse mesmo relatório há esta referência:
“Abertura de duas travessas ligando a Avenida Floriano Peixoto á Rua
Riachuelo e o Largo do Theatro a Rua do Collegio.” Esta última é que se
refere à Lei 124, acima transcrita.

Começaram em 1907 as trocas de denominações do Largo de Santa
Cruz. Na ata da sessão realizada pela Câmara, Em 17 de janeiro desse
ano, está registrado este trecho: “Pelo vereador Paulo Fernandes e José
Victoriano foi aprezentada a seguinte indicação: Em attenção aos relevantes
serviços prestados ao Estado, ao nosso Municipio e a cauza da lavoura,
pelo Exmo. Sr. Dr. Jorge Tibiriçá, muito digno Prezidente do Estado,
propomos que a Camara dê ao antigo Largo de Santa Cruz a denominação
do valoroso Paulista, em reconhecimento aos seus meritos, pelo que
apresentamos o seguinte Projecto de Lei: Projecto de Lei N. 1 - A Camara
de Botucatú decreta: Art.1º - Fica denominada Praça Dr. Jorge Tibiriçá o
antigo Largo de Santa Cruz desta Cidade. Art. 2º Revogam-se as
disposições em contrario. 17/1/1907.”

Na sessão foi essa indicação aprovada, e promulgada a lei seguinte:

LEI N.153
                                                     de 17 de janeiro de 1907
                                               Dá ao Largo Santa Cruz desta Cidade a
                                            denominação de “Praça Dr. Jorge Tibiriçá”.

Art. 1º - Fica denominado Praça Dr. Jorge Tibiriçá o actual Largo
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de Santa Cruz desta Cidade.
Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Está registrado, na ata de 11 de janeiro de 1908, o relatório

apresentado, a Câmara, pelo Prefeito, relativo ao ano anterior. Há nele
uma referência à “arborização da Praça Dr. Jorge Tibiriçá”. Essa arborização
é a mesma ainda existente naquele logradouro, e em razão da qual o povo
deu o nome de Bosque, ou Largo do Bosque, à Praça.

O Largo de Santa Cruz, mudado para Praça Dr. Jorge Tibiriçá,
apesar da arborização, tinha na parte de cima, próximo ao Teatro, grande
barranco, montes de pedras e cascalhos, e a frente do Teatro era um terreno
baldio, sem o menor melhoramento.

A Sociedade de Beneficência tendo adquirido o prédio do antigo
Teatro Santa Cruz, para instalação de sua séde, e desejando proteger o
imóvel, dirigiu á Câmara, conforme está na ata de 20 de dezembro de
1928: “Um requerimento da Sociedade Italiana de Beneficencia, desta
cidade, reiterando á Camara a sua representação de amparar o barranco
próximo á séde daquella sociedade, serviço esse que a Sociedade se
encarregava de fazer, caso a Camara deliberasse compensar seus gastos
fazendo cessão e transferencia da faixa de terreno que comprehende a
travessa em que está o barranco.” Despachado às comissões de Obras,
Higiene e Justiça, não teve solução.

Na sessão de 20 de abril de 1929 foi apresentada a seguinte
indicação:

“Attendendo que a actual praça de Santa Cruz é o ponto mais central
da cidade e o ponto preferido pelo publico;

Attendendo que é pensamento da Camara Municipal ajardinar e
embellezar a mesma Praça, tendo sido mesmo consignado no actual
orçamento uma verba não pequena para aquelle fim;

 Attendendo que aquella praça extendendo-se ate a Rua Quatorze
de Dezembro terá melhor apresentação e mais concorrera para a esthetica
da cidade e embellezamento do lugar;

Attendendo que para tal fim sera necessario a desapropriação da
casa sita na esquina da rua Quatorze de Dezembro com a Rua Riachuelo e
seu terreno de propriedade de Leandro Dromani; a Camara Municipal
decreta-:
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 “Artigo 1º - Fica a Camara Municipal autorizada a adquirir,
amigavelmente ou judicialmente mediante desapropriação por utilidade
publica, a casa e terreno sitos á Rua Riachuelo, esquina da Rua Quatorze
de Dezembro.

Art. 2º - Procedida a aquisição do predio, fica a Prefeitura Municipal
authorisada abrir concorrencia publica para o ajardinamento e
embellezamento da mesma praça.

Artigo 3º - Feito o ajardinamento da nova praça, passara ella a
denominar-se Coronel Amando de Barros.

Artigo 4º - As despesas para os fins da presente lei, correrão por
conta da verba orçamentaria “Jardins Publicos”.

Artigo 5º - Revogam-se as disposições em contario.
Botucatu, 25 de Abril de 1929. Sebastião Villas Boas.”  Essa

proposta foi despachada à Comissão de Justiça, composta dos vereadores
Humberto Vicentini e Mário Rodrigues Torres, a qual, na sessão de 20 de
junho. Apresentou emendas, sendo finalmente promulgada a lei seguinte:

Lei N. 364
                                                      de 5 de Agosto de 1929
                                                      Sobre desapropriação

Artigo 1º - Fica o Prefeito Municipal autorizado a, amigavelmente,
entrar em entendimento, quando julgar oportuno, com o cidadão Leandro
Dromani para acquisição do predio e terreno, sito a rua Riachuelo, esquina
da Rua 14 de Dezembro, afim de ser ampliada a Praça Santa Cruz, alli
procedendo o seu ajrdinamento.

Artigo 2º - A actual Praça Santa Cruz passara a ser denominada
“Praça Cel. Amando de Barros”.

Artigo 3º - revogam-se as disposiçoes em contrario.
Nota-se que o vereador Vilas Boas, e mesmo a lei promulgada,

referem-se á Praça Santa Cruz quando, oficialmente, o nome desse
logradouro continuava sendo Praça Dr. Jorge Tibiriçá. Significa isto que o
nome do Dr. Tibiriçá não radicar. O que de fato aconteceu, foi não ter sido
adotada a nova designação de Cel. Amando de Barros, nem a de Dr.
Jorge Tibiriçá, perdurando a de Santa Cruz. Não é fora de propósito
conjeturar-se que essa proposta de ampliação da praça e a denominação
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escolhida tenham sido simples manobra política, sem o menor desejo de
execução...

A praça “cobaia” não podia descansar... Está na ata de 11 de janeiro
de 1930, que o vereador Dr. Mário Rodrigues Torres apresentou duas
propostas, para que fosse dado nome de Amando de Barros à praça
fronteira à Escola Normal, e o nome de Ataliba Leonel ao Largo de Santa
Cruz.Diz a citada ata: “Pelo mesmo vereador Dr. Mario Rodrigues Torres
em nome da Commissão de Justiça, depois de justificar os serviços
prestados à nossa cidade pelo eminente Republicano Dr. Ataliba Leonel,
apresentou a consideração da casa o Projecto da lei seguinte: Considerando
que o Dr. Ataliba Leonel, Deputado Federal, e um dos chefes do Partido
Republicano Paulista, tem prestado ao Estado e a Republica assinalados
serviços; Considerando que a nossa cidade e comarca deve ao eminente
chefe Republicano de alta valia; Considerando que no ultimo momento o
Dr. Ataliba Leonel para defesa da ordem e da legalidade organizou o
batalhão “Ataliba Leonel” que teve nesta cidade o ponto de concentração,
portando-se os seus chefes e comandos com toda a correção e respeito
os direitos do povo; Considerando que a sua autuação profícua no
Congresso Federal como representante do 1º Districto a que pertence a
nossa cidade; A Camara Municipal de Botucatú decreta: Artigo 1º - Fica
denominada “Praça Dr. Ataliba Leonel”a actual Praça Santa Cruz. Artigo
2º - Revogam-se as disposições em contrario.

Sala das Sessões de 11/1/1930. Humberto Vicentini – Mario
Rodrigues Torres.’’O projeto foi aprovado e promulgado a lei seguinte:

LEI N. 368
                                                      Denominação de Praça
                                                          Dr. Ataliba Leonel.

Art. 1º - Fica denominada Praça Dr. Ataliba Leonel a actual Praça
de Santa Cruz.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario
Esta homenagem estava fadada a ter pequena duração. Em outubro

desse ano eclodiu a Revolução que derrubou o Governo e implantou a
Ditadura. Em 1931 foi nomeado o Major Antonio de Moura Campos
para o cargo de Prefeito Municipal e este, em 10 de março desse ano,
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baixou o decreto seguinte:
DECRETO N. 383

O cidadão Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de
Botucatú, etc.

Considerando que na noite de 24 de outubro passado, o povo em
comicio publico deu denominação de “Praça João Pessoa” á Praça
existente entre as ruas Cesario Alvim, Amando de Barros, Marechal
Deodoro e 14 de Dezembro, como homenagem ao inolvidavel patricio
desaparecido nas ultimas agitações politicas do paiz, decreta:

Artigo 1º - A actual Praça Ataliba Leonel passa a denominar-se
“Praça João Pessoa”.

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Não ficou totalmente fixado o nome de João Pessoa à Praça. Em

1935 foi baixado pelo Prefeito Carlos César o seguinte:

ACTO N. 120
                                                     de 16 de agosto de 1935

O cidadão Carlos Cesar, Prefeito Municipal de Botucatú, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que a denominação de “Praça Del Prete” fica mais
apropriada no local onde foi erigido o monumento áquelle grande aviador
italiano;

Resolve:
Artigo 1º - Fica denominada Praça Del Prete toda a parte fronteira

e onde está a sede da Sociedade Italiana de Beneficiencia, parte essa para
isso desanexada da Praça João Pessoa.

Artigo 2º - Os limites da Praça Del Prete, serão a Rua Marechal
Deodoro, Rua Cesario Alvim, Major Leonidas Cardoso e desta pela
travessa existente entre o predio da Sociedade Italiana até encontrar a
primeira rua acima indicada.

Artigo 3º - A praça onde estava a denominação da Del Prete no
inicio da Rua Amando de Barros, fica incorporada á Praça Coronel Moura.

Artigo 4º - Este acto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatú, 16 de agosto de 1935.
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                                                        O Prefeito Municipal,
                                                         Carlos Cesar.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em 16
de maio de 1935.

                                                      O Secretario da Prefeitura.
                                                           João Thomaz de Almeida.

O nome João Pessoa não descansou. Em 9 de junho de 1936, os
vereadores Deodoro Pinheiro Machado e Mário Rodrigues Torres
apresentaram um projeto de lei mudando os nomes de diversas ruas e
praças. Entre as mudanças estava ao que mandava voltara antiga
denominação de Praça Dr. Jorge Tibiriçá. O projeto não mereceu
aprovação e permaneceu, ainda, a designação de Praça João Pessoa, com
um pedaço a menos, que foi dado a Del Prete e este a cedeu a Olavo
Bilac.

Em 1949 houve um movimento no sentido de se adquirir os imóveis
anexos à Praça João Pessoa, para a completa abertura desse logradouro.
Assim, foi promulgada a lei seguinte:

LEI N. 99
                                                      de 11 de novembro de 1949

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições legais,
faz saber que a Camara Municipal decretou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei:

Art. 1º - Fica a Prefeitura Municipal de Botucatu autorisada a adquirir
por compra do sr. Osvaldo Ventrela, o terreno e demais benfeitorias, situado
nesta cidade, com 28 metros de frente por 26,40 da frente aos fundos,
confrontando em sua integridade com a Rua Major Leônidas Cardoso,
travessa ao lado do Esperia, Praça João Pessoa o imovel de propriedade
da Caixa Econômica Estadual.

Art. 2º - O preço de Cr$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil
cruzeiros) e será pago em 7 (sete) prestações anuais sendo a primeira de
Cr$ 30.000,00 (trinta cruzeiros) e as demais de Cr$ 20.000,00 (vinte mil
cruzeiros), cada uma, acrescidas dos juros de 8% anuais, sobre o
remanescente do debito.

Art. 3º - Anualmente será consignado no orçamento, a partir de
1950, as prestações a serem amortizadas.
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Art. 4º - O pagamento das prestações anuais será feito até o mês de
maio de cada ano.

Art. 5º - Fica o sr. Prefeito Municipal autorisado a assinar a escritura
de aquisição nos termos da presente lei.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
renovadas as disposições em contrario.

Botucatu, 11 de novembro de 1949.
                                                       Renato de Oliveira Barros
                                                            Prefeito Municipal.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 11
de novembro de 1949.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

Em conseqüência dessa lei foi lavrada a escritura de compra, em 4
de janeiro de 1950, nas notas do 2º Tabelião sr. José Torres Filho.

Santa Terezinha, vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Santo Antonio, rua de
Não foi localizada pelo autor.

Santos Dumont, rua
Ver: 14 de Julho, rua

São Benedicto, largo de
Ver: Matriz, pátio da

São Benedicto, rua de¹
Ver: Rosario, travessa do

RUA DE SÃO BENEDICTO¹

A primeira denominação de “Rua São Benedicto” não era oficial.
Deu-se o povo. Encontramos uma referência na ata de 22 de julho de
1885: “Iniciou o sr. Conceição que se authorizasse ao Procurador a mandar
colocar lampião no Largo do Rosario, Rua do Riachuelo, esquina de São
Benedicto.”

Por essa referência se verifica que a chamada Rua São Benedicto
era a Rua do Ouvidor, depois Cesário Mota e atualmente (1950) Rua
Prefeito Tonico de Barros.
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São Benedicto, rua de²
Ver: São Benedicto, travessa de

São Benedicto, travessa de
Travessa de São Benedicto.
1884 - Camara. Rua de São Benedicto
1894 - Camara. Rua Cerqueira César. Mas para o povo, continuou

São Benedicto.
1930 - Rua São Benedicto, sem qualquer alusão a Cerqueira César.
1937 - Lei. Rua Conselheiro Rodrigues Alves, nome atual (2007).

RUA DE SÃO BENEDICTO²

Por indicação do vereador Caetano Caldeira e outros, conforme
está na ata de 11 de janeiro de 1894, foram escolhidos os nomes para
diversas ruas “que ainda não tinham”. Diz um trecho dessa ata: “... a seguinte
Quatorze de julho, a seguinte Saldanha Marinho, e seguinte Bernardino de
Campos, a seguinte Cerqueira Cesar, etc.”

Em dezembro de 1895 ainda encontramos referência à Rua Cerqueira
César, pois essa via foi marcada como limite para o lançamento de
impostos. Outra referência está na ata de 7 de agosto de 1911: “O sr.
Presidente, considerando ser esta a primeira sessão realizada depois do
fallecimento do exmo. sr. dr. José Alves de Cerqueira Cesar, insigne
republicano e distinto Senador Estadoal, proponho que se lançasse na
acta um voto de pezar por esse infausto acontecimento e que se officiasse
á familia do finado e ao Senador do Estado apresentando condolencias.
Foi approvado por unanimidade”

Depois dessa referência em 1911, o nome de Cerqueira Cesar caiu
no olvidio. Tanto foi esquecido que, em 1930, foi a rua denominada São
Benedicto, sem qualquer alusão ao nome anterior.

Em 1930 o Prefeito Municipal contratou, com uma firma da Capital,
o emplacamento geral da cidade. Na sessão realizada a 20 desse mês, ele
levou ao conhecimento da Câmara esse contrato, e esclareceu que uma
das cláusulas estabelecia ser a municipalidade obrigada a fornecer uma
relação completa das ruas; estando diversas delas sem nomes, sugeriu as
denominações. Entre os nomes escolhidos estavam: “... a saber, na cidade,
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Rua Monte Alegre, Ipanema, São Benedicto, etc.” Está denominação
permaneceu até 1936. Está na ata de 14 de dezembro desse ano:

“Projecto de Lei n. 58 - A Câmara Municipal de Botucatú decreta:
Art. 1º - Fica denominada Rua Conselheiro Rodrigues Alves a actual Rua
São Benedicto. Art. 2º - Das placas indicativas devem contar “Presidente
da Republica de 1902 a 1906 e de São Paulo em 1900 a 1902 e 1912 a
1916”. Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação
revogadas as disposições em contrario. Sala das Sessões, 14 de dezembro
de 1936. Deodoro Pinheiro.”  Este projeto correu os trâmites do estilo,
até promulgação da lei seguinte:

LEI N. 56

Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de Botucatú, usando
das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que:

A Camara Municipal de Botucatu decreta e eu promulgo a seguinte
lei:

Artigo 1º - Fica denominada Rua Conselheiro Rodrigues Alves a
actual rua São Benedicto.

Artigo 2º - Das placas indicativas devem constar “Presidente da
Republica de 1902 a 1905 e de S. Paulo de 1900 a 1905 e 1912 a 1916”.

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

Botucatú, 3 de março de 1937.
                                                        O Prefeito Municipal,
                                                           Antonio de Moura Campos.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em 3
de março de 1937.
                                                      O Secretario da Prefeitura
                                                           João Thomaz de Almeida.

Em resumo existiram duas ruas com o mesmo nome de São
Benedicto.

A primeira é a Rua Prefeito Tonico de Barros.
A segunda foi chamada Cerqueira César, São Benedicto e, afinal,

Rua Conselheiro Rodrigues Alves.
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São Domingos.
Ver: Freguesias (São Domingos).

São João, avenida
Ver: Cemitério São João.

São João, rua de
Ver: Pedreira, rua da

São Lúcio, vila
Ver: bairros e vilas em 1950.

São Vicente, Vila
1926 - Lei Villa São Vicente, da Rua Dr. Ritt (atual Cap. Paes de

Almeida), no Bairro      Alto, até o Asilo S. Vicente de Paulo,
             (atual Asilo Padre Euclides).

VILLA SÃO VICENTE

Encontramos registro na ata da sessão realizada pela Câmara, em 5
de dezembro de 1925, o seguinte: “Pelo vereador Carlino de Oliveira foi
apresentado o seguinte projeto: de Lei n. 10 - A Camara municipal de
Botucatú decreta: Art. 1º - Será denominado “Villa São Vicente” o bairro
fronteiro á cidade, que se extende do Bairro Alto, Rua Dr. Ritt ao Asylo de
Mendicidade da Casa Pia de São Vicente de Paulo. Art. 2º - Revogam-se
as disposições em contrario. Sala das Sessões, 5 de Dezembro de 1925 -
a- Carlino de Oliveira”.

Aprovado esse projeto, foi publicada a seguinte lei:

LEI N. 342
                                                     de 5 de janeiro de 1926.
                                                      Denominação

Art. 1º - Será denominado “Villa de São Vicente” o bairro fronteiro
á cidade, que se extende do bairro alto Rua Dr. Ritt ao Asylo de
Mendicidade da Casa de São Vicente de Paulo.

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrario.
Essa denominação, entretanto, nunca foi adotada na prática. Fazendo

divisas com o Asilo de Mendicidade, estão situados terrenos que foram de
propriedade de Felipe dos Santos, posteriormente vendidos a terceiros,
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subdivididos em lotes e denominados Vila Rodrigues Alves. Fazendo divisas
com esta Vila, os terrenos contíguos eram integrantes do Bairro Alto, mas
também subdivididos, foram denominados Vila Nossa Senhora Auxiliadora.

Sapo, rua do
Ver: Margem do Ribeirão, rua da

Sapos, rua dos
Ver: Margem do Ribeirão, rua da

Sé, largo da
Ver: Matriz Nova, pátio da

Sete, rua                                                                              Villa Maria.
Rua Sete
1944 - Decreto-Lei. Rua Pandiá Calógeras, nome atual (2007).

7 de Setembro, rua
Ver: 23 de Novembro, rua

Silva, Vila
Ver: Bairros e vilas em 1950.

Silva Jardim, rua
1894 - Camara. Rua Silva Jardim, nome atual (2007).
1927 - Estendida a rua até a Rua dos Protestantes (atual Rua Domingos
          Soares de Barros).

RUA SILVA JARDIM

Na sessão realizada pela Câmara, em 11 de janeiro de 1894, foram
dadas denominações a várias ruas da cidade e, entre elas, a Rua Silva
Jardim. Está registrado, na ata dessa sessão, a apresentação feita pelo
vereador Caetano Caldeira, e outros, de uma indicação “no sentido de
dar-se nomes a diverças Ruas que ainda não os tem.” Foram denominadas
mais de trinta ruas, pelo seu desenvolvimento ou pela colocação entre
outras já habitadas. A Rua Silva Jardim, na ocasião em que recebeu esse
nome, não tinha construção de espécie alguma. No início, na Avenida
Floriano Peixoto, era um alto barranco, produzido pelas escavações dessa
Avenida, para seu nivelamento. A via recebeu nome porque estava delineada
ou projetada entre as demais.
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Até 1917 continuava o barranco, e a comunicação com a Avenida
Não tinha sido feita, tanto que está na ata de 20 de março desse ano o
seguinte: “Requerimento dos moradores da Avenida Floriano Peixoto e
suas immediações, pedindo abertura da Rua Silva Jardim.”

Em 1927, o trecho da Silva Jardim compreendido entre as atuais
ruas Domingos Soares de Barros e Dr. Costa Leite, não estava aberto.
Nesse sentido, está escrito na ata de 5 de fevereiro desse ano, o seguinte:
“Um requerimento de José Maria Gonçalves, pedindo abertura do
prolongamento da rua Silva Jardim até a rua dos Protestantes”. Teve o
seguinte despacho: “Ao sr. Prefeito para os devidos fins.” Foi procedido o
prolongamento e a rua Silva Jardim alcançou a rua dos Protestantes, Atual
Rua Domingos Soares de Barros. (1950).

Tanquinho
Ver Atras do Morro

Tenente João Francisco, rua
Ver Estação, bairro da

Theatro, Largo do
Ver: Santa Cruz, largo da

LARGO DO THEATRO

Em julho de 1881 os vereadores resolveram localizar o
Mercado no Largo de Santa Cruz, contra os dois votos de dois vereadores.
Embora tivesse deliberada a construção desse próprio municipal nesse
logradouro público, os vereadores discordantes não se deram por vencidos.
Promoveram em surdina uma representação á Câmara, propondo que o
terreno escolhido para o Mercado ficaria melhor empregado para a
construção de um teatro. Assim, em 16 de agosto de 1881, o seguinte: “foi
pelo sr. Prezidente declarada aberta a sessão declarando que a presente
reunião era com o fim especial de deliberar-se a mudança do Mercado
para outro lugar, visto ter apparecido um requerimento pedindo aquelle
logar para a construção de um theatro: pedio a palavra o Vereador Sudré
e mostrou que era melhor dar-se o terreno destinado para o Mercado
para o theatro o que sendo posto em discução votarão a favor os
Vereadores
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Furquim de Campos e Sudré e contra os Vereadores Barbosa e Prado
dando o voto de qualidade o Snr. Presidente concedendo o terreno para o
theatro.”

Pelo “voto de qualidade” do Presidente João Ferreira Prestes, o
Largo de Santa Cruz perdeu o Mercado, mas lucrou o Theatro. Foi nessa
ocasião que os moradores doa povoação deram ao logradouro o nome
Largo do Theatro.

Encontramos na ata da sessão da Câmara, realizada em 21 de junho
de 1886, o seguinte trecho; “Requerimento da Diretoria da associação
das obras do theatro que pretendem edeficar nesta Cidade, com a
denominação de theatro  de São Francisco, pedindo o terreno necessario
para o mesmo edeficio, na Rua Cesario Alvim, esquina da Rua da Cadêa,
fazendo fundo para o pateo da mesma Cadêa. Posto em discução, foi
deferido o requerimento, ficando consedido o terreno no lugar requerido,
na extenção necessaria para ser occupado com o edeficio, dando-se posse
depois de pago a Padroeira.”

O terreno havia sido destinado para o teatro, pela Câmara de 1881:
a doação, entretanto, só em 1886 foi realizada.

Não vingou a denominação “Theatro São Francisco”, pois a
população, mesmo antes da construção do prédio, já o chamava Teatro
Santa Cruz, nome que proveio do largo onde seria construído.

Está na ata de 2 de abril de 1888 o seguinte: “Indicação do Snr.
Tenente Furquim de Campos. Indico que a Camara mande capinar o largo
do Theatro e bem assim alguns pedaços de ruas.”

Em 1895 houve uma tentativa de ajardinamento do Largo do
Theatro. Está na ata de 10 de janeiro desse ano: “Foi lido um requerimento
do Cidadão Luiz Augusto Tavares presidente da Commissão encarregada
da conclusão das obras do Theatro Santa Cruz pertencente hoje a Santa
Casa de Misericordia, pedindo a esta Camara a concessão do terreno da
frente do mesmo Theatro até a rua da Cadêa Velha e do lado de baixo até
os fundos da Igreja Santa Cruz, para o fim de ser ajardinado.”  Posto em
discussão ficou resolvido deixar o assunto para a sessão seguinte.

Aconteceu, porém, que a composição da Câmara mudou quase
completamente, com execeção de dois vereadores apenas, realizando-se,
no referido mês diversas sessões extraordinárias, até princípios de março,
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para reconhecimento de vereadores, juizes de paz, etc. Dessa maneira, a
proposta de ajardinhamento do Largo do Theatro não foi apreciada. Mas
o proponente voltou ao assunto. Na ata de 7 de novembro de 1895 está
registrado: “lido um requerimento de Luiz Augusto Tavares, Prezidente da
Commissão das obras do Theatro Santa Cruz, allegando que a tempo
tinha requerido a esta Camara licença para feixar esses que seriam até os
fundos da Igreja Santa Cruz, Rua Cesario Alvim e Cadêa Velha, e que por
isso de novo requeria a referida licença. Posto em discução, pelo vereador
Amando de Barros foi feita a indicação seguinte: - Indico que seje doado
a Misericordia Botucatuense, o terreno situado na frente do Edeficio do
Theatro que vai ter até a calçada da travessa do correio, devendo ter na
frente vinte e cinco metros com fundos correspondentes até a taipa de
Joaquim Gonçalves de Almeida.” Na ata seguinte há uma retificação do
nome do proprietário da taipa, que era Joaquim Ignácio de Almeida.

Foi aprovada a doação, mas, mesmo assim, não houve a menor
iniciativa de ajardinhamento, nem sequer foi o terreno “fechado com muros
de tijollos e gradil decente de madeira.”

O sarjeteamento da Rua Cesário Alvim, no quarteirão do Theatro,
foi feito em 1904, conforme consta do Relatório apresentado á Câmara,
na sessão de 3 de janeiro de 1905.

Do Relatório do Prefeito, apresentando á Câmara na sessão de 7
de janeiro de 1907, consta ter sido feito embelezamento no Largo do
Theatro e também a ligação desse logradouro com a Rua do Colégio, por
uma travessa.

Em 1935 foi baixado o Ato n. 120, do seguinte teor:

ATO N. 120
                                                     de 16 de agosto de 1935

O cidadão Carlos Cesar, Prefeito Municipal de Botucatú, usando
das attribuições que lhe são conferidas por lei, e

Considerando que a denominação de “Praça Del Prete” fica mais
apropriada no local onde foi ergido o monumento áquelle grande aviador
italiano;

Resolve:
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Artigo 1º - Fica denominada Praça Del Prete toda parte fronteira e
onde está a séde da Sociedade Italiana de Beneficencia, parte essa que
para isso fica desanexada da Praça João Pessoa.

Artigo 2º - Os limites da Praça Del Prete, serão a Rua Marechal
Deodoro, Rua Cesario Alvim, Rua Major Leonidas Cardoso e desta pela
travessa existe entre o predio da Sociedade Italiana até encontrar a primeira
rua acima indicada.

Artigo 3º - Á Praça onde estava a denominação de Del Prete no
inicio da rua Amando de Barros, fica incorporada á Praça Coronel Moura.

Artigo 4º - Este acto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatú, 16 de agosto de 1935.
                                                       O Prefeito Municipal,
                                                        Carlos Cesar.

Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatú, em
16 de agosto de 1935.

                                                    O Secretario da Prefeitura,
                                                          João Thomaz de Almeida.

Permaneceu nove anos o nome de Del Prete, na Praça. Em 1944 foi
promulgado o decreto-lei seguinte:

DECRETO - LEI N. 64
                                                     de 30 de novembro de 1944

O Prefeito Municipal de Botucatú, usando da atribuição que lhe
confere o art. 12, n. 1, do decreto-lei federal n. 1202, de 8 de abril de
1939, decreta:

Art. 1º - Ficam denominadas praças Olavo Bilac e Rua Clovis
Bevilacqua, os logradouros publicos desta cidade, atualmente conhecidos
pelas designações de praça Del Prete e rua Curuzú, respectivamente.

Art. 2º - Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 30 de novembro de 1944.
                                                      Dr. João Maria de Araujo Junior.
                                                           Prefeito Municipal.
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Publicado na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu em
30 de novembro de 1944.
                                                       João Thomaz de Almeida
                                                          Secretario da Prefeitura.

A denominação Rua Curuzu voltou a vigorar: como se vê na descrição
que fizemos da Rua das Flores. O nome Del Prete desapareceu.

Tibagy, rua
Ver: 14 de Julho, rua

Tiradentes, rua
1891 - Camara. Rua Tiradentes. Entre as avenidas Floriano Peixoto e

Sant’Anna (parte de cima da atual Praça Anita Garibaldi).
1948 - Entrada para Vila Maria, com a construção de uma ponte, ligando

a cidade a essa vila. Rua Tiradentes, nome atual (2007).

RUA TIRADENTES

A denominação desta rua foi feita em 11 de janeiro de 1891. Diz a
ata: “Pelo vereador Caetano Caldeira foi apresentado uma indicação
assignado pelo mesmo vereador e pelos vereadores Alberto Pereira, José
Pires de Campos Rocha e Francisco Braz da Cunha, no sentido de dar-se
nomes a diverças ruas que ainda não os tem, sendo a indicação do seguinte
theor: Nos abaixo assignados indicamos para esta Camara na presente
sessão dê denominações a diverças Ruas d’esta Cidade que ainda não os
tem e para esse fim propomos o nome de Sant’Anna a Rua partindo do
largo da Cadêa vae ter pouco acima do bueiro que o governo Estadual
esta construindo sobre a agua que atravessa a Rua que vae ter a Estação
Sorocabana, etc.” Aí seguem os nomes escolhidos, até chegar neste ponto:
“...que a travessa que passa pela casa de residencia de Estevão Ferrari se
denomine - Tira Dentes”.

Essa casa, que pertenceu a Estevam Ferrari, ainda existe, embora
tenha passado por diversas reconstruções. (1950). Está situada Na Praça
Anita Garibaldi, entre a Avenida Floriano Peixoto e Rua General Teles.

Até 1948 essa via estava circunscrita entre as Avenidas Floriano
Peixoto e Sant’Ana. Nesse ano a Prefeitura abriu o trecho que a prolongou
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até o ribeirão Lavapés, onde foi construída uma ponte ligando-a á Vila
Maria.

Totó Rocha, rua
Ver: Avenida Nº 2

Veiga Russo, rua
Ver: Boa Vista, bairro da

Velho Cardoso, rua
Ver; Pedreira, rua da

Victor Atti, avenida
Ver; Estação, bairro da

Victoria, rua
1930 - Câmara.Rua Victoria.
1939 - Ato. Rua Espírito Santo.

RUA VICTORIA

Está registrado na ata da sessão da Câmara, realizada a 20 de junho
de 1930, ter o Prefeito contratado com uma firma da Capital o
emplacamento das ruas da cidade e como diversas delas não tinham
denominações, foi proposta a escolha de nomes, entre os quais o de Rua
Victoria, situada no Bairro Alto.

É provável que a escolha desse nome tenha sido sugerida pelo fato
da rua estar em direção ao distrito de Vitória, atualmente Vitoriana.

Essa primeira designação permaneceu até 1939, quando o Prefeito
Dr. Joaquim Amaral Gurgel baixou o Ato n. 225, de 9 de fevereiro desse
ano, no seu artigo 8º estabelecia: “- A Rua Victoria, no Bairro Alto, passa
a ser chamada Rua Espirito Santo”.

A razão dessa troca talvez tenha sido porque, no Bairro Alto, as
ruas tinham nomes de Estados, tais como Pernambuco, Santa Catarina,
Goyaz, etc.

O trecho de ata, acima aludido, e o Ato n. 225 estão transcritos em
outro local deste trabalho.
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25 de Março, rua
Ver: Botucatu, rua do

24 de Outubro, rua
Ver: Collegio, rua do

23 de Novembro, rua
1894 - Camara. Rua 23 de Novembro.
1936 - Lei. Rua 7 de Setembro, nome atual (2007).

RUA 23 DE NOVEMBRO

A denominação desta rua foi escolhida em 1894, conforme está
registrada na ata de 11 de janeiro desse ano. Foi indicação do vereador
Caetano Caldeira, subscrita pelos vereadores Alberto Pereira, José Pires
de Camargo Rocha e Francisco Braz da Cunha, “no sentido de dar-se
nomes a diverças Ruas que ainda não os tem”, do teor seguinte: “Nós
abaixo assignados indicamos para que a Camara na presente sessão dê
denominações a diverças Ruas d’esta Cidade que ainda não os tem, e
para esse fim propomos o nome de Santa Anna a Rua que partindo do
largo da Cadêa vae ter acima do bueiro que o governo Estadual está
construindo sobre a agua que atravessa a Rua que vae ter a Estação
Sorocabana, etc.”, e assim continua, descrevendo e denominando as ruas,
até chegar no seguinte: “... e que a travessa que passa pela casa de residencia
de Estevão Ferrari se denomine - Tira - Dentes - que a travessa
immediatamente seguinte que passa pelos fundos dos terrenos da casa de
residencia do referido Estevão Ferrari se denomine - Benjamin Constant: -
que travessa logo em seguida se dê o nome de Vinte trez de Novembro”,
etc”.

A casa de residência de Estevão Ferrari, ponto de referência para
localização de várias ruas locais, ainda existe, embora tenha sido
reconstruída e modificada muitas vezes.(1950). Fica na Avenida Floriano
Peixoto, no cruzamento com a Rua Tiradentes, na Praça Anita Garibaldi.

Fizemos diligência, para descobrir o que significada essa data, e
nada encontramos de positivo. As atas nada elucidam essa escolha.

Parece-nos mais aceitável que a razão da escolha da denominação
da rua, tenha sido a data de 23 de novembro de 1709, relativa ao
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desmembramento da Província de São Paulo, a partir da Província do Rio
de Janeiro.

Na sessão realizada pela Câmara, de 23 de novembro de 1923, 42
anos depois da sessão que escolheu o nome da rua, foi aprovado, em
terceira discussão, o projeto de lei seguinte: “A Camara Municipal de
Botucatu decreta: Art. 1º - A actual Rua 23 de Novembro passa a
denominar-se Rua Sete de Setembro. Art 2º - Está Lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario. Sala da
Commissão, aos 16 de Novembro de 1936. (aa) Dr. Nestor Seabra,
Theodomiro Carmello e Genesio Baptiston”.

Em consequência dessa aprovação, foi promulgada a lei seguinte:

LEI N. 44

Antonio de Moura Campos, Prefeito Municipal de Botucatú, usando
das Attribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que

A Camara Municipal de Botucatú decreta e eu promulgo a seguinte
lei:

Artigo 1º - A actual rua 23 de Novembro passa a denominar-se Rua
Sete de Setembro.

Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Botucatu, 25 de novembro de 1936.
                                                        O Prefeito Municipal,
                                                           Antonio de Moura Campos.

Publicada na Secretaria da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 25
de novembro de 1936.
                                                      O Secretario da Prefeitura,
                                                           João Thomaz de Almeida.

Visconde do Rio Branco, rua
1884 - Camara. Rua Visconde do Rio Branco, nome atual (2007).
1885 - Popularmente, fala-se em Rua Rio Branco.
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RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

Está registrado na ata de 20 de setembro de 1884 a indicação do
vereador João Morato da Conceição, dando nomes às ruas então existentes
muitas delas apenas esboçadas. Entre as que foram denominadas, ainda
permanece o nome Rua Visconde do Rio Branco.

Em julho de 1885, segundo consta da ata, foi mandado que se fizesse
uma percinta na rua do Curuzu, na travessa Rio Branco. Seria este o
primeiro melhoramento feito naquela via, após sua abertura.

A Rua Visconde do Rio Branco era ponto terminal da cidade. Depois
dela não existiam ruas, travessas ou becos projetados. As ruas Curuzu e
Riachuelo, que iam além, eram mais estradas que ruas.

Diz um trecho da ata de 26 de novembro de 1885: “Leo-se parecer
da Commissão de obras publicas no relatorio do Fiscal, fazendo ver a
grande necessidade que existe de mandar-se entupir todas as escavações
existentes nas ruas, travessas e largos desta Cidade, assim como concertar-
se todos os esgotos existentes, desde a Rua Rio Branco até a Rua que
passa pelo fundo da Matriz, etc.”

Lê-se, na ata de 1 de março de 1890, o seguinte: “Na qualidade de
membros da commissão de obras publicas, proponho que seja o quadro
desta cidade, pelas ruas abaixo designadas, visto serem as que até hoje se
achão habitadas. Rua do Curuzú, a começar na Rua de S. João a do
Visconde do Rio Branco; Rua do Riachuelo, a começar do Calvario a
Caza do Saldanha; Rua do Cezario Alvim, a começar do Calvario ao
Visconde do Rio Branco; Rua Aurea, a começar na Rua Santo Antonio a
Rua Visconde do Rio Branco.”

O vereador Guilherme Von Giessel propôs que se chamassem, por
editais, os concorrentes para o serviço de limpeza da cidade, e marcava o
quadro, ou perímetro para esse serviço, idêntico ao acima descrito, só que
o fazia em outros termos. Está na ata de 11 de junho de 1892 o seguinte:
“... principiando na Rua do Curuzú esquina que desce para a chacara de
João Francisco de Freitas, descendo pela Rua do Curuzú até a esquina da
Rua de São João sobe esta até a Rua do Riachuelo, desce por esta até a
travessa do Carvario e sobe por esta até a Rua Aurêa, sobe por esta até
frontear o becco que vae a chacara do referido João Francisco de Freitas
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descendo pelo mesmo becco até frontear a Rua do Curuzu”.
As referências “esquina que desce para a chacara de João Francisco

de Freitas” e “até frontear o becco que vae a chacara do referido João
Francisco”, são relativas à rua Visconde do Rio Branco. O vereador, ao
apresentar a sua indicação, desconhecia a denominação da rua, mas
conhecia João Francisco e sua chácara.

Em 1893 permanecia esta rua como ponto de referência. Leia-se,
na ata de 20 de fevereiro desse ano, esta parte: “... sobre a petição
apresentada por diversos proprietarios desta cidade afim de ser alterado o
plano de nivelamento da Rua Riachuelo comprehendido entre a travessa
Independencia e a Rua Visconde do Rio Branco”.

Dez anos após a Câmara haver denominado esta rua, ainda o nome
não se havia fixado, tanto que na ata de 11 de janeiro de 1894, consta que
“foi proposto pelos vereadores Caetano Caldeira, Alberto Pereira, José
Pires de Camargo Rocha e Francisco Braz da Cunha, no sentido de dar-
se nomes a diverças Ruas que ainda não os tem...”, e logo adeante,”que a
travessa do Ouvidor passe a denominar-se Quintino Bocayuva, que a
imediatamente seguinte se denomine Visconde do Rio Branco...”

Será que os edis de 1894 ignoravam que a via já estava denominada
Visconde do Rio Branco, desde 1884? Ou quiseram confirmar a escolha
anterior? O certo é que o nome permanece até hoje, apesar da sanha
renovadora de muitas vereanças, que ainda não mudaram... Talvez para
pior!...

Em 1895 foi entregue à Câmara Municipal um “abaixo assinado
documento ainda existente no arquivo municipal, pedindo a construção de
uma ponte, assim escrito:

Illmo. Sr. Prezidente e Vereadores da Camara Municipal.
Os abaixo assignados moradores n’esta Cidade e termo, vem

respeitosamente a presença d’esta Augusta Camara representar a extrema
necessidade que ha de uma ponte na travessa Visconde do Rio Branco no
lugar onde passa o Ribeirão que banha esta Cidade.

A difficuldade que existe no transito publico na citada passagem são
justos motivos para que a digna Corporação Municipal attenda os
assignados mandando construir a alludida ponte. Ainda a cresce que são
diminuto a dispesa a fazer com a construcção e o que poderá vos informar
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o digno Vereador Te. Cel. João Francisco de Freitas. Assim pois esperão
seres attendidos em seu justo pedido prestando vós relevante cervisso no
Municipio.

Botucatú 31 de Janeiro de 1895.
Manoel Meira Leite, João Morato da Conceição, Conceição &

Barros, José Brandi, Felício Fagundes Filho, Vitto Giacomo, Negocieante,
José Paes de Almeida, Manoel José Pereira, Antonio Pires Corrêa, Joaquim
Pires Corrêa Sobrinho, Aleixo Varoli, Miguel Cioffi, José Camargo Prado,
Jeronymo Jacintho da Cunha, Filippe dos Santos, João Cláudio Pereira,
Antonio Leite de Oliveira, Julio José de Almeida, José Claudio Pereira
Filho, João Francisco de Freitas, Candido M. Godoy, Antonio Braz de
Souza Nogueira, Vergilio Pantaleão Maynardes, Manoel Lopes Simões,
Roberto W. Merriwether, Napoleão de Barros, João José Plens, José
Pereira de Oliveira Sobrinho, Lucio A de Carvalho Barros, Antonio C.
Barros, Antonio José de Carvalho Barros”.

Um abaixo assinado, naquela época tinha muito valor, muita
importância, sendo de presumir-se que tenha sido atendido e construído a
ponte, pois, no papel onde está essa representação, encontra-se anotado:
“Já foi atendido”.

Na ata de 19 de dezembro de 1895 foi aprovada uma tabela de
impostos e marcado o perímetro para a respectiva cobrança, terminando
na rua Visconde do Rio Branco.

Voltando ao abaixo assinado, acima citado, e apesar da anotação
de “já ter sido atendida”, em 1897 ainda não havia sido construída a ponte.
Esse melhoramento era cada vez mais premente e as reclamações eram
crescentes. Há no arquivo o documento n. 23, desse ano, outro abaixo
assinado, assim escrito:

“Illmo. Exmo. Snr. Intendente da Camara Municipal de Botucatú.
Os abaixos assignados vem pedir-vos a bem servidão publica, a
continuação das guias e sargetas na travessa do Rio Branco; e bem assim
mais colocação de lampiões e idificação de uma ponte no Rebeirão no fim
da mesma travessa referida; visto como é uma das entradas, desta cidade
que mais generos conduz para o nosso Mercado por tanto de mais transito.

Esperamos ser attendidos.
Botucatú 15 de Junho de 1897
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João Francisco de Freitas, Manoel Rodrigues Ribeiro, Prudente Pires
de Almeida Campos, Tamisani Giovanni Batista, Antonio Bueno de Oliveira,
Donato Mastrandrea, Matteo Avellone, Rafanelli Angelo, A Conceição,
Eng. Civil”.

É muito possível que, com esta representação, tenha sido
providenciado a construção da ponte...

A Rua Visconde do Rio Branco permaneceu sem melhoramentos
até 1899. Na sessão da Câmara realizada em 16 de janeiro desse ano, o
vereador Antonio Ignacio de Oliveira apresentou diversas propostas e
indicações e, entre estas, a que mandava nivelar a rua Visconde do Rio
Branco, até o ribeirão.

Na sessão realizada em 20 de setembro de 1923 a Câmara aprovou
a Lei n. 309, concedendo isenção de impostos aos prédios que fossem
construídos nas travessas, entre as Avenidas Campo Santo e Santana e
rua Curuzu, no espaço entre as ruas “dos Costas” e Visconde do Rio
Branco.

Nessa época, a rua Visconde do Rio Branco já não era mais a última,
daquele lado da cidade; entretanto, continuava como ponto de referência,
como limite.

Na ata da sessão realizada pela Câmara, em 20 de outubro de 1926,
está registrada a resolução, substituindo o imposto de metragem pelo de
viação, tendo sido dividida a cidade em zona urbana e zona suburbana,
para efeito desse imposto. A zona urbana tinha como um de seus limites à
rua Visconde do Rio Branco.

Atualmente (1950), esta rua só tem calçamento a paralelepípedos
de granito o quarteirão entre as ruas Cesário Alvim e Curuzu.

BIOGRAFIA
JOSÉ MARIA DA SILVA PARANHOS, Visconde do Rio Branco,

nasceu na Bahia, em 16 de março de 1819, e morreu em 1 de novembro
de 1880.

Tendo o pai empobrecido, quando José Maria estudava as primeiras
disciplinas, seu tio, Euzébio Gomes Barreiros, com os apoucados meios
de que dispunha, habilitou-o, a seguir os estudos, que brilhantemente iniciara.

Chegando à corte (1835), matriculou-se na Academia Militar, vivendo
com os recursos das disciplinas que ensinava. Em 1844 redige o Novo
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Tempo, e lente substituto da Escola de Marinha, sendo removido, na mesma
categoria, para a Escola Militar; decorridos três anos, passa a lente
catedrático, regendo até 1856 a cadeira de artilharia e fortificações
permanentes, daí a 1863 a de mecânica, depois a de economia política,
estatística e direito administrativo.

Foi membro da Assembléa Legislativa do Rio de Janeiro, e secretario
do Governo da mesma Provincia em 1845, e no ano seguinte substituia na
presidencia o Visconde de Sepetiba, e é a quem deve então a medida de
regular o ensino primario e secundario, criando escolas medias para os
que se propondo seguirem cursos superiores, carecem toda via se preparar
para diversos misteres da vida. É visto em 1848 como principal redator do
orgam do partido liberal Correio Mercantil. Sob o titulo Cartas ao Amigo
Ausente (1850) escreveu no Jornal do Comercio, em que propõe
melhoramentos que depois se realizaram, passando em 1851 para redação.
Acompanhou o Marquez de Parana, como seu secretario na viagem aos
Estados do Prata, sendo em 1853 elevado a chefe da legação imperial
desses estados, e concluiu o acordo com o Estado Oriental, que pôs termo
á questão de limites pendentes desde 1784. Nesse mesmo ano era Ministro
da Marinha, apresentando um projeto regulando as promoções na armada,
criando no Pará e na Baía companhias de aprendiz-marinheiro e preparou
a expedição naval que teve de apoiar a missão enviada ao Paraguai.

Sobraçou tambem em 1885 a pasta dos Estrangeiros pela retirada
do Visconde de Abaeté. Firmou com o Plenipotenciario D. Carlos Antonio
Lopes o tratado de 1856, evitando uma guerra eminente e abrindo o rio
Paraguai á Provincia de Mato Grosso, e estabeleceu em novas bases as
relações entre o Brasil e a confederação Argentina. Aderiu aos quatros
principios do Congresso de Pariz (1856), expressando o desejo de ver
proclamada a abolição do direito de captura da propriedade privada no
mar. Levou a efeito a conclusão do dique da Ilha das Cobras e organizou
a reforma do corpo de saude. Nomeado Ministro Plenipotenciario e enviado
extraordinario em missão especial junto ao governo do Paraguai (1858)
assinou o tratado de 1858 pela convenção de 12 de fevereiro de 1858,
após porfiada negociação, resolvendo-se, assim, todas as questões
controvertidas, o que obrigou o estadista Octaviano de Almeida Rosas a
dizer que Paranhos livrara o Brasil da necessidade de uma guerra.
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Voltando á sua Patria, Silva Paranhos foi negociar com os
representantes da Argentina e do Estado Oriental o tratado que devia
substituir o acordo preliminar de 1828. Chamado pelo Visconde de Abaetê
aceitou a pasta dos Estrangeiros, organizou a respectiva Secretaria. Eleito
deputado pela Provincia de Sergipe (1861), o organizador do ministerio,
o então marquez de Caxias ofereceu-lhe a pasta da Fazenda.

Senador em 1862 tratou de diversas questões, até que, em 1864,
iminente a guerra com o Estado Oriental, convidaram-no para se incumbir
de uma missão especial no Rio da Prata, redigindo a nota-circular de 26
de janeiro de 1865, em que expôs ao corpo diplomático, residente em
Montevidéu, o estado da questão e os motivos da atitude do Brasil.
Surpreendeu-o, porém, o despacho ministerial de 3 de março, dando finda
a sua missão, e vindo ao Senado (5 de junho de 1865) Proferiu o seu
famoso discurso de oito horas. Em 1866 foi nomeado conselheiro de Estado.
Em 1868 o Visconde de Itaborahy deu-lhe a pasta dos Estrangeiros, para
o Rio da Prata, em missão especial, assinando em Buenos Aires um acordo
para organização de um governo provincial no Paraguai. Em 1870 firmou
a paz, recebendo o título de Visconde, com grandeza. Constituiu o ministério
em 1871, o que teve mais longa duração no Brasil, promulgou a reforma
judiciária, instituindo a fiança provisória, alargou o habeas corpus, e
apresentou a Lei do Ventre Livre (28 de setembro); regulou,sobre bases
eqüitativas, a prisão preventiva, aumentou os tribunais, reorganizou em
Escola Politécnica a antiga Escola Militar, criou o Asilo de Menores
Desvalidos, melhorou as condições do Magistério e da magistratura, regulou
o registro civil, organizou e fez executar o primeiro recenseamento do
Império, formulou a navegação,desenvolveu a rede telegráfica, promoveu
a colonização,substituiu o velho sistema de recrutamento e organizou os
arsenais de guerra. Nomeado, em 1876, diretor da Escola Politécnica, e
seguindo em 1878 para a Europa, ao regressar foi recebido com vivas
demonstrações de estima e apreço.

O Visconde do Rio Branco escreveu: “projeto do Código Criminal
Militar (1864)”: “A Convenção de 20 de fevereiro demonstrada à luz dos
debates do Senado e dos sucessos de Uruguaiana”; muitos discursos;
redigiu tambem O Marimbondo e projetava publicar as Notas de Viagem
e memórias íntimas. (Enciclopédia).
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Washington Luiz, praça
Curiosidade do Autor

PRAÇA WASHINGTON LUIZ

Neste relato que estamos fazendo dos logradouros públicos
botucatuense, é justo que fique registrada uma homenagem que se pretendeu
prestar ao eminente brasileiro Dr. Washington Luiz.

Em 1947 os atos municipais eram submetidos á apreciação da
Assembléia Legislativa, por intermédio da Secretaria da Assembléia para
Assuntos Municipais, entidade esta que substituira o Departamento das
Municipalidades. Assim sendo, o Prefeito Municipal expediu o seguinte
oficio:

“Botucatu, 6 de outubro de 1947.
Ilmo. Sr. Dr. Francisco Luiz de Almeida Salles
DD. Diretor Geral da
Secretraria da Assembléa para Assuntos Municipais
S. Paulo
Para o devido encaminhamento, junto a este faço a V. S. a remessa

de um projeto de lei denominando uma praça, desta cidade.
Os “considerandos” justificam suficientemente o projeto, e, tratando-

se de um logradouro publico ainda sem denominação, a aprovação será
uma justa homenagem ao grande brasileiro Washington  Luiz.

Reitero os protestos de toda estima e consideração.
                                  Prof. Adolpho Pinheiro Machado
                                Prefeito Municipal.

PROJETO DE LEI

O Prefeito Municipal de Botucatu, usando de suas atribuições legais,
e

Considerando que o Dr. Washington Luiz Pereira de Souza é , na
atualidade, “o maior dos brasileiros vivos”, na expressão feliz do General
Euclides de Figueiredo;
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Considerando que o eminente estadista, exemplo de honradez e
civismo, engrandeceu esta Pátria imensa quando á frente de seus destinos
históricos;

Considerando que no exilio ainda mais se agingantou no respeito e
admiração dos brasileiros pela fibra demonstrada, mesmo com o coração
sangrando de saudade da Pátria querida;

Considerando, portanto, indeclinavel dever de justiça homenagem o
seu nome impoluto, para exemplo ás gerações vindouras de botucatuenses,
paulistas e brasileiros que não de gizar com patriotismo os rumos
sobranceiros desta terra altiva e nobre de Ruy, Caxias e Rio Branco,
submete á aprovação o seguinte

PROJETO DE LEI

O Prefeito Municipal, nos termos do inciso II, do art. 3º do Ato das
Disposições Constitucionais Transitorias da Constituição Estadual, promulga
o as seguinte lei:

Art. 1º - Fica denominada “Praça Washington Luiz” o largo, na Vila
dos Lavradores, nesta cidade, na qual está edificada a Egreja Sagrado
Coração de Jesus.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.
                                                   Prof. Adolpho Pinheiro Machado
                                       Prefeito Municipal.”

A Assembléa Legislativa apreciando o projeto, embora julgasse muito
louvável a iniciativa, não o aprovou visto tratar-se de uma homenagem
referente á uma pessoa viva. Foi por isso que Botucatu não teve o nome
do grande brasileiro fixado em uma de suas praças.




