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AS RUAS DA CIDADE
A imensa maioria das ruas de Botucatu homenageia pessoas
e datas. Como Botucatu tem centenas de ruas, são centenas de
homenageados, a maioria completamente desconhecida de todo
mundo, exceto de suas famílias e às vezes do Vereador que sugeriu
a homenagem.
Mas entre as ruas mais famosas, quantas pessoas na cidade sabem quem foi o homenageado, ou por que aquele nome virou avenida
? Com certeza muito poucas. Só para tirar a dúvida , e fazer uma
brincadeira com você, vamos começar por uma das avenidas mais
movimentadas, a avenida Vital Brasil. Você sabe quem foi o Sr. Vital
Brasil? E a avenida Leonardo Villas Boas? Você sabe?
Para compensar , é fácil saber quem foi Floriano Peixoto. Será
que você sabe? E a sua continuação, a Major Matheus. Você sabe
quem foi essa personalidade da história botucatuense?
E quem foram General Telles, Ada Rogato, e o Senador Pinheiro Machado? E quem foram Djalma Dutra, Floriano Simões, Cardoso
de Almeida, Costa Leite, Monsenhor Ferrari?
Algumas datas são óbvias e toda a gente sabe. É o caso de 7 de
Setembro e de 15 de Novembro. Não saber a data da Independência e
da Proclamação da Republica é um pouco demais. Mas você sabe o
que aconteceu no 13 de Maio? Pois é, foi a data da Lei Áurea . Como,
você não sabe que lei é esta? Então o jeito é voltar para as carteiras do
curso primário.
A presunção humana é muito maior do que a nossa memória.
Todos esses nomes foram dados para eternizar a lembrança de alguém,
que num determinado momento fez algo que justificou a homenagem.
E, no entanto, poucos anos depois, a maioria já está completamente
esquecida. Servem apenas de referência para o carteiro e para o rodapé de cartão de visita.
O autor

Nesta rua Lopes Chaves
Envelheço, e envergonhado
Nem sei quem foi Lopes Chaves (...)
Se esquecido e ignorado
Como esses nomes da rua.
Mario de Andrade
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cionista no Brasil, culminando com a decretação
da Lei Áurea em 13 de maio de 1888, extinguindo a escravidão no Brasil. Grandes abolicionistas :
José do Patrocínio, Luiz Gama, Castro Alves, Joaquim Nabuco, entre outros...

Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.451 de 05/09/1995

Chácara Capão Bonito – Distrito de Rubião Junior

Abigail Sampaio Faconti, Rua

Acácias, Alameda

Membro de tradicional família botucatuense, os Faconti; nasceu em 1924 na cidade de Tatuí (SP), filha
de Adolfo Aldredo Sampaio, chefe da Coletoria Estadual em Tatuí, e Maria Rita do Carmo Sampaio.
labutou por longos anos na área de saúde, primeiramente como funcionária municipal, na gestão do então prefeito Prof. Amaral Amando de Barros e, posteriormente, no Estado no Departamento de Tuberculose do Centro de Saúde de Botucatu, até sua aposentadoria, ocorrida em 1991. Era casada com o Sr. Vitruvio Eduardo Faconti com quem teve o filho : Carlos
Eduardo Faconti. Abigail Sampaio Faconti, faleceu em
Botucatu aos 02 de maio de 1993, aos 69 anos.

Designação comum às espécies do gênero Acácia,
da família das leguminosas, das quais a mais estimada como ornamental é a Acácia cultriformis,
conhecida por esponjinha, cujos clomérulos são
amarelos e perfumados.

Abílio Dorini, Rua

Jardim Flamboyant – Lei Nº 2.770 de 29/11/1988
Abílio Dorini nasceu em Toledo, município de São
Manoel , no dia 17 de abril de
1918.Trabalhou muito pelo
povo de Botucatu. Foi vereador
e presidente da Câmara Municipal por quatro vezes.Legislatura
de 01/01/1956 a 31/12/1959; Legislatura de 01/01/1964 a 31/01/
1969 – suplente; Legislatura de
01/02/1969 a 31/01/1973; Legislatura de 01/02/1973 a 31/01/
1977. Elaborou junto com os funcionários o atual regimento interno da Câmara. Casou-se no dia 18 de
julho de 1940 com Dona Aurora Massone Dorini e
teve três filhos : Adair Mario Dorini, casado com Neuri
Dorini; Abílio Dorini Filho- Engenheiro Civil - casado com Marisa Spadoto; Amaury José Dorini- médico dermatologista - Formou-se em Contabilidade, foi
proprietário de uma serraria ( Santo Antonio )na Rua
Julio Dorini, Nº 63 , possuiu, também, três fazendas.
Faleceu aos 65 anos, no dia 16 de fevereiro de 1983.

Abolicionistas, dos, Praça
Jardim Paraíso -

Relativo ao, ou em que se prega o abolicionismo.
Homenagem aos que lutaram na campanha aboli-

Acácio Antunes Pereira, Rua

Conj. Res. “Morada do Sol”II – Lei Nº 4.216 de
27/02/2002
O Subtenente PM Acácio Antunes Pereira, nasceu
em Itatinga – SP, em 12 de dezembro de 1936. Filho de Silvio Antunes Pereira e de Araci Antunes
Pereira. Casou-se em 24 de maio de 1986 com
Maria Irine da Silva com quem teve cinco filhos :
Maria Aparecida, Rosângela, Marco Antonio, Marco Aurélio e Mariza Helena. Ingressou na Guarda
Civil de São Paulo em 15 de outubro de 1956 e,
posteriormente, para a Força Pública quando da unificação para a Policia Militar. Passou para a PM
quando da unificação da Guarda Civil e Força Pública. Residiu no município de Botucatu por 15
anos e realizou os seus estudos na Escola “Raphael de Moura Campos”. Aposentou-se em 15 de setembro de 1986, após 30 anos de serviços prestados ao Estado. Faleceu em 12 de março de 2001,
aos 64 anos.

Acácio Castanheira , Rua

Jardim Alvorada - Distrito de Rubião Junior –
Acácio de Barros Castanheira,
nasceu em Botucatu, em 25 de
agosto de 1897, filho de Agostinho Gomes Castanheira e Eva
Leopoldina de Barros. Neto de
Joaquim Francisco de Barros,
este, primo de Tonico de Barros, pai de Ademar de Barros,
ilustre político que por duas
vezes governou São Paulo. Sobrinho-bisneto de
Domingos Soares de Barros, também político ilustre, um dos convencionais de Botucatu. O tio Domingos Soares de Barros prestou relevantes servi-
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ços à Botucatu, na política e obras sociais. Acácio
Castanheira, de família de ilustres políticos, não
se dedicou, porém, ás causas públicas, mas sim,
voltado sempre para a vida do campo, foi lavrador
e pecuarista. Casado com Olympia de Souza Nogueira, filha de Joaquim de Souza Nogueira Sobrinho, de tradicionais famílias mineiras; família Souza Pinto, sendo sobrinha-bisneta do Barão de Cocais e família Nogueira do Conde de Baipendi,
ambos ilustres mineiros, que legaram à posteridade os valores humanísticos de honradez e dignidade bem como a marca de ilibado e probo
caráter. Acácio Castanheira foi pai de dois filhos
: Odete Castanheira de Souza, professora, casada com o jornalista Nelson de Souza, político
idealista, sempre voltado às causas públicas, foi
fundador de orfanatos, asilos, Santa Casa de Misericórdia, e inúmeros feitos públicos de caráter
social e político, em Adamantina – SP e em Botucatu no Distrito de Rubião Junior. Outro filho,
Milton de Barros Castanheira, lavrador e pecuarista, como o pai, casado com Terezinha Fernandes Martins, constituiu numerosa e conceituada
família. Acácio Castanheira foi proprietário
das terras onde se localiza hoje, a bonita Vila
Formosa, em Rubião Junior, daí a idéia de políticos darem seu nome a uma das ruas dessa vila.
Acácio Castanheira foi homem de caráter integro , trabalhador e honesto, religioso tornou-se
evangélico e muito contribuiu para as obras de
evangelização. Faleceu em 08 de novembro de
1981, aos 84 anos, deixando ao longo de sua existência exemplos imperáveis de um homem de Bem.

Acácio Mariotto, Rua

Acácio Cardoso de Oliveira Filho,
Rua

Espécie de ciclídeo mais difundida no Brasil, esverdeado com faixas e manchas negras, além de
manchas azul-nacaradas abaixo dos olhos e nas
escamas ; acará-ferreiro, acarai, acará-topete, papaterra.

Residencial Cedro – Lei Nº 4.586 de 23/08/2004

Nasceu em Botucatu, no dia 15
de outubro de 1968. Era filho
de Acácio Cardoso de Oliveira e Éster Rangel de Oliveira.
Estudou na Escola “Raphael
de Moura Campos”. Trabalhou no Supermercado Central, Frangolândia, Supermercado Sandra Reis, Supermercado Ceranto e Supermercado Manzini. Casouse com Eliana Conceição Vetorato de Oliveira,
nascendo, dessa união, dois filhos : Cassiano e
Tatiane. Foi peão de rodeio, alcançando inúmeros campeonatos. Faleceu no dia 28 de outubro
de 2003.

Conj. Hab. Joaquim Vernini – Lei Nº 3.954 de 20/
10/1999
O Sr. Acácio Mariotto nasceu em Botucatu, no dia
08 de julho de 1944. Casou-se com a Sra. Ana Maria
de Paiva Mariotto e desta união nasceram os filhos
: Hudson, Udiléia e Udney. Realizou os primeiros
estudos na escola Rafael de Moura Campos. Eletricista de profissão, contribuiu para o desenvolvimento da cidade. Realizou a tubulação para a instalação elétrica da Unesp – Campus de Botucatu
em 1966; e também na Igreja São Benedito em
1969.Foi membro da Sociedade São Vicente de
Paula – Vicentinos – O Sr. Acácio faleceu em 20
de julho de 1983, em Botucatu.

Acácio Nantes Pereira, Praça

Conj. Hab. Roque Ortiz Filho – Lei Nº 4.103 de
13/12/2000
Nasceu em Botucatu aos 08 de outubro de 1927,
filho de Pedro Nantes Pereira e Santa Boriolla.
Casou-se com Laura Pimentel Nantes e tiveram o
filho Marcelo Nantes Pereira. Era encanador profissional, e muito conhecido pela competência e
eficiência com que realizava os serviços.Durante a
sua vida sempre colaborou com o Asilo Padre Euclides e a casa das Meninas “Amando de Barros”.
Faleceu em 23 de fevereiro de 1994.

Acaraí, Alameda
Residencial Indaiá –

Ada Rogato , Avenida

Parque Bela Vista - Distrito de Rubião Junior –
Natural da cidade de São
Paulo, onde nasceu em
1920. Foi reconhecida como
uma das mulheres mais arrojadas do mundo e aplaudida internacionalmente por
inéditas façanhas, Ada Leda
Rogato foi habilitada como
piloto de avião em 1936 e recebeu o brevê no.1 de Pará-
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quedismo do Aeroclube de São Paulo. Em 1950, a
bordo de um avião CAP – 4 ou Paulistinha, de 65
HP, partiu em vôo solitário e cruzou o Brasil de
Norte a Sul e de Leste a Oeste.Graças a essa bem
sucedida viagem recebeu do então presidente Getulio Vargas, por meio do Ministério da Aeronáutica, um Cessna 140, fabricação norte-americana, que
foi batizado com o nome de “Brasil”. Foi a quatro
países sul-americanos, sobrevoando os Andes por
duas vezes. Em abril de 1951, o grande feito. Decolou do Rio de Janeiro em um Cessna 140, fabricação norte-americana, motor de 90 HP, dando inicio ao “Reide da Boa Vizinhança”. Percorreu as
Américas do Sul, Central, do Norte, foi a primeira
brasileira a sobrevoar a Cordilheira dos Andes e
estabeleceu o recorde brasileiro e americano de
“Vôo de Navegação”. Sua chegada no Rio de Janeiro, então capital federal, foi emocionante. Escoltada por aviões do Aeroclube do Brasil e dois
da Força Aérea Brasileira, a ‘Gaivo ta
Solitária”aterrizou no Aeroporto Santos Dumont.
Com o Cessninha 140, Ada Rogato fez milagres e
realizou vários vôos pioneiros. Condecorada por
entidades nacionais e governos estrangeiros, essa
valorosa paulistana sobrevoou a Cordilheira dos
Andes por onze vezes, marca que representa um
recorde feminino. Ada Leda Rogato era jornalista,
foi funcionária da Secretaria de Esportes e Turismo do Estado, diretora do Museu da Aeronáutica
epresidente da Fundação Santos Dumont, em São
Paulo. Ada Rogato faleceu em 1986.

Adelina Calori, Rua
Vila Casa Branca –

Adelina Palombarini Calori, nasceu em São Severino Delle Marques, província de Roma, aos 29
de julho de 1876. A família do
Sr. Domingos Palombarini chegou ao Brasil no navio italiano
Cristóvão Colombo em 14 de
maio de 1886, com 31 dias de
viagem.Pela antiga Estrada de
Ferro Sorocabana, chegaram até a estação de Vitória ( atual Vitoriana ), que na época a linha terminava ali. Em carro de bois foram conduzidos à Fazenda do Morro Vermelho, município de Botucatu. Em sua adolescência notava-se ser uma pessoa
de grande esforço, junto aos seus pais e irmãos.
Em 29 de junho de 1895 casava-se com o
Sr.Leonardo Antonio Calori com quem teve dez
filhos : Vasco,Domingos,José,Augusto,Severino,
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Teresa,Maria, Ana, Carlos e Adelaide. Adelina
Calori gostava de ir nas fazendas de charrete para
negociar frangos, ovos, porcos e bezerros. Pessoa
muito honesta e trabalhadora. Gostava muito de
ajudar os mais necessitados. Muitas vezes assistia
aos doentes levando-os para o hospital. Faleceu no
dia 23 de outubro de 1943.

Ademir José de Paula, Rua

Jardim Aeroporto – Lei Nº 3.662 de 06/08/1997
Nasceu no Distrito de Vitoriana, em 16 de junho
de 1950. Foi casado com a Sra. Eunice de Paula e,
foi funcionário da UNESP, campus de Botucatu. O
“Nenão”, como era conhecido, foi muito dedicado
ao meio artístico. Foi Mestre-Sala do Clube “Luiz
Gama”e na Escola de Samba “Acadêmicos de Vila
Aparecida”. Foi um grande capoeirista, tocava berimbau e quase todos os instrumentos musicais,
possuindo uma grande paixão pelo movimento
Afro-Baiano. Foi um dos fundadores do Bloco
Obatalá e de vários conjuntos de pagodes.

Adeodato Faconti, Rua

Jardim Alvorada – Decreto Nº 2.808/80
Adeodato Faconti, nasceu em
Pontremoli, Massa Carrara, aos
28 de fevereiro de 1877; fez
seus estudos clássicos naquela
cidade italiana. Dedicou-se ao
jornalismo, tanto na Itália,
como na América do Norte,
onde residiu na cidade de Nova
York, de 1905 a 1907. Veio para
o Brasil. Em Botucatu casou-se com dona Leonilda Varolli Faconti, e desse matrimônio nasceram
os filhos :- jornalista Domingos Oberdam Faconti,
Raul Tigrane, Vitruvio Eduardo Faconti, Antonio
Carlos Tibérioe a professora Miriam Ana Faconti.
Foi vereador à Câmara Municipal de Botucatu, de
1922 a 1928. Sem deixar suas atividades literárias,
foi industrial e fazendeiro. Era um dos líderes da
colônia italiana, onde, pela sua combatividade, pela
palavra falada e escrita, exercia intensas atividades. Depois da Revolução de 1930, afastou-se das
atividades políticas o velho perrepista. Em 1965,
num aplaudido gesto da Câmara Municipal, o senhor Adeodato Faconti recebeu o título de Cidadão Botucatuense.O tramaturgo, jornalista e romancista Faconti, lúcido e incansável, escritor até o
último dia de sua vida, quando foi vitimado por
uma trombose fulminante, deixou como disposi-
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ção de última vontade fosse escrito o seguinte :“Aqui jaz Adeodato Faconti, de Pontremolli, Itália, da província de Massa Carrara. Reconhecido à
justiça dos princípios humanitários emancipados
por Cristo, lutou sempre, desinteressadamente pelo
advento de um melhor conforto social, admoestando os ricos e confortando os pobres”. Escreveu :“Os Proletários”, “Roma Neroniana”, “Aurora de
Paz”, “O Capelão da Camisa Vermelha”, “O Leproso”, “Sangue Brasileiro”, “O Sino de 20 de Setembro”, “O Soldado Desconhecido”, “Miséria e
Honestidade”, “Amor e Morte”, “A Marcha dos
Mortos em Botucatu”, “Os Italianos no Brasil”,
“Anita Ribeiro Garibaldi”, “Breves Noticias Sobre os Cantos de Guerra”, “ A Retirada da Laguna
e a Façanha de um Pobre Emigrado Italiano”, “Remexendo os meus Rascunhos”, “O Último Passeio
de Jesus Cristo Sobre a Terra”, “Adeus aos Italianos de Rubião Junior”. Faleceu na manhã do dia
02 de setembro de 1973.

Adolfo Balarin, Rua

Jardim Paraíso II – Decreto Nº 3.205/82
Barbeiro de profissão, Adolfo Balarin, nasceu em
Botucatu (SP) a 27 de setembro de 1911 e faleceu
em 26 de junho de 1982, aos 71 anos. Era filho de
Francisco Balarin e Cleonice Garsefe Balarin. Casou-se em 19 de dezembro de 1940 com Carmela
Balarin. Dessa união nasceram os filhos : Leonicine Balarin de Lima – professora primária residente em Sorocaba; Oscar Francisco Balarin – veterinário, formado pela UNESP de Botucatu – residente em Londrina.

Adolfo Dinucci, Arquiteto - Praça
Vila Antártica – Decreto Nº 2.470/77

Conhecido arquiteto e construtor, destacou-se na colônia italiana já nos tempos de Botti,
Sartori, Bertocchi, Varolli, Lunardi, Bacchi e outros velhos
peninsulares. Dinucci tornou-se
figura popular. Nasceu em Lucca – Itália – aos 30 de março de
1870. Filho de Camillo e Palmira Dinucci. Com outros irmãos, muito moço e
solteiro, imigrou para o Brasil. Vindo para São
Paulo, localizou-se em Botucatu pelos idos de 1890.
Em Botucatu, associou-se ao patrício Adolfo Pardini. Constituíram a firma Dinucci & Pardini, conhecida em todo o Estado de São Paulo , pelas suas
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dinâmicas atuações no setor da construção. Realizaram obras públicas e particulares. Construíram
os maiores edifícios da cidade : Cadeia e Fórum,
Grupos Escolares, Escola Normal, Igreja Nossa
Senhora de Lourdes, Igreja Presbiteriana, os Cinemas Cassino, Paratodos e Vitória, rede de água e
esgotos, estação de tratamento de água, etc. . . Além
de arquiteto e construtor, Dinucci foi pecuarista e
industrial. Comprou fazendas, montou serraria, entrou numa usina de açúcar, foi acionista de várias
empresas. Filantropo, auxiliava diversas instituições assistenciais. Na Misericórdia Botucatuense,
para a qual fez valiosas doações, tem seu retrato
na Galeria de Benfeitores. Amparou o Asilo de
Mendicidade. Era sócio destacado na Sociedade
Italiana de Beneficência. Em 16 de dezembro de
1964, em sessão magna, a Câmara Municipal de
Botucatu conferiu-se o Titulo de Cidadão Botucatuense. Adolfo Dinucci foi casado com Dona Maria Spinosa, espanhola ( falecida muito moça ) da
qual houve os filhos Palmira e Maria Dinucci. Palmira falecida era casada com Francisco Venditto
com quem teve os filhos : Dr. Adolpho Dinucci
Venditto, casado com a Profa. Maria da Glória
Guimarães Venditto; e a filha Maria Jacomina, professora. Em segundas núpcias, em 21 de maio de
1910, casou-se com dona Luciana Fernandes com
quem teve os filhos Dr. Camillo Fernandes Dinucci, engenheiro civil casado com a Profa. Leontina
Teixeira de Carvalho; e a Profa. Yole Dinucci casada com o industrial Jaime Fernandes Martins.
Adolfo Dinucci faleceu aos 22 de dezembro de
1967, com 97 anos. Está sepultado em Botucatu.

Adolfo Lutz Dr., Rua

Bairro do Lavapés – Lei Nº 910 de 28/12/1960
Médico e cientista brasileiro
nascido no Rio de Janeiro. Fez
o curso secundário e superior
em Berna, obtendo o laurel de
Doutor em Medicina em 1880.
Estagiou em diiversos centros
europeus. Exerceu a Medicina
de 1879 a 1892, passando a dirigir o Instituto Bacteriológico do Estado de São
Paulo, de 1893 a 1908 e finalmente se dedicou à
pesquisa no Instituto Oswaldo Cruz, de 1908 a
1940. Fez estudos de lepra, no Brasil pesquisou a
anquilostomíase, realizou uma série de trabalhos
vanguardeiros contra as doenças epidêmicas e endêmicas que assolavam o país, como a cólera, febre amarela, febre tifóide e a malária. Estudou a
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malária das florestas serranas de São Paulo e reconheceu as primeiras epidemias de febre amarela
silvestres. Publicou numerosos trabalhos de Entomologia Médica, Protozoologia e Micologia. No
Instituto Oswaldo Cruz destacou-se por suas pesquisas em Entomologia Médica, Helmintologia e
Zoologia, seja aplicada à medicina tropical ou de
interesse puramente cientifico. Fez expedições pelo
São Francisco, Nordeste e Sul do Brasil. Participou de numerosos congressos no Brasil e no exterior e foi distinguido como sócio correspondente e
membro honorário de várias instituições nacionais
e estrangeiras. Em sua homenagem o Instituto Bacteriológico de São Paulo passou a se chamar Instituto Adolpho Lutz e o Conselho Nacional de Pesquisa publicou, em 1956, um livro sobre sua vida.
Suas obras são admiradas em todo o mundo pelos
seus métodos de trabalho, minúcia e belas ilustrações.

Adolfo Pardini, Rua

Jardim Paraíso – Decreto Nº 1.478/68
Adolfo Pardini era italiano. Natural de SantAnna, província de
Lucca. Filho de Frederico e Gesualda Pardini. Nasceu em 09 de
novembro de 1869. Em sua terra
natal, desde moço, já trabalhava
na construção civil. Veio para o
Brasil em 1890. Localizou-se em
Poços de Caldas(MG), onde residiu algum tempo, ainda solteiro. Na conhecida estância balneária do sul de Minas, conheceu o patrício Adolpho Dinucci ( também de Lucca ), que havia imigrado
para o Brasil, havia pouco, em companhia do irmão
Torello Dinucci. Adolfo Pardini resolveu então se transferir para São Paulo(SP), passando a trabalhar com os
irmãos Dinucci. Enquanto Adolfo Pardini trabalhava
na construção da Escola Normal “Caetano de Campos”
Adolfo Dinucci construía a Escola “Ramos de Azevedo”. Isso em 1897. Em 08 de setembro de 1898, os
dois Adolfo chegaram a Botucatu. Aqui se estabeleceram, aqui trabalharam o resto da vida, aqui faleceram e
foram sepultados. Em 1898, foi constituída a Firma
Dinucci&Pardini, que se tornou famosa no ramo de
construções de edifícios públicos. Operaram não só em
Botucatu, como em várias zonas do Estado de São Paulo. Solteiro, sócio do boêmio Fanfulla Clube, que funcionava na venda do José Bolognini, Adolfo Pardini,
já bem de vida, resolveu retornar à Itália. E lá na terra
natal, em 1906, casou-se com Maria Pardini, rumando
em seguida para o Brasil, para Botucatu.Aqui nasce-
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ram os filhos : Américo, Romeu, Hernâni, Homero,
Rosina, Adolfo, Siliana. Adolfo Pardini, em 1910, foi
Presidente da Sociedade Italiana de Beneficiência. Faleceu em 20 de setembro de 1922.

Adolfo Pardini Filho,Dr.; Rua

Conj. Residencial Vista Verde – Decreto Nº 3.922/86
O “Fifo” como era carinhosamente chamado por seus familiares e
amigos, nasceu aos sete de outubro de mil novecentos e dezenove. Penúltimo filho dos sete que
constituíam a família do casal
Adolfo Pardini e Maria Nardini
Pardini, da operosa colônia italiana de Botucatu. Fez ele o Curso
Primário na então Escola Normal de Botucatu. Concluiu o Curso Secundário no Ginásio Diocesano “Nossa Senhora de Lourdes”, atual La Salle, desta cidade.
Em 1937 foi para o Rio de Janeiro, onde fez toda sua
formação médica, junto à Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil ( Praia Vermelha ),
graduando-se no ano de 1946. Durante o curso superior, ingressou no CPOR formando-se Aspirante a Oficial. Serviu durante a Segunda Grande Guerra na 3a
RG, como 2o Tenente. Foi Auxiliar Acadêmico da Assistência Municipal do Rio de Janeiro servindo no
Hospital “Miguel Couto”. Desde os primeiros momentos dedicou-se à Radiologia e ao Laboratório Clinico.
Formando-se médico, continuou no mesmo Hospital,
especializando-se nessas áreas. Em 1948 instalou-se
nesta cidade montando o Laboratório de Analises Clinicas, sendo este o primeiro Laboratório em Botucatu,
sob a responsabilidade de um médico patologista clinico. Concomitantemente era responsável pelo serviço radiológico da Casa de Saúde “Nossa Senhora Menina” do Hospital Regional de Botucatu, e, posteriormente da Santa Casa de Misericórdia de Botucatu.
Dentre suas atividades destacamos os seguintes : Membro da Associação Médica Brasileira; da Associação
Paulista de Medicina; Fundador da Seção Regional de
Botucatu da APM; da Sociedade Brasileira de Patologia Clinica e Medico Fundador da UNIMED de Botucatu; Colaborou com o corpo clinico da Santa Casa de
Misericórdia local, dando atendimento aos enfermos
menos favorecidos do salão comum, daquele hospital;
organizou várias jornadas médicas trazendo como palestrantes personalidades, entre elas : Prof. Dr. Dagmar Chaves, renomado ortopedista; e também o Prof.
Dr. Zeferino Vaz, Digníssimo Secretario da Educação
do Governo do Estado de São Paulo e tantos outros;
Participou ativamente da campanha pró-instalação da
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Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, atual UNESP; Atuou como Chefe de Serviço de
Assistência Médica do Instituto Nacional de Previdência Social, no período de 1972 a 1977. Dentre suas atividades sociais destaca-se sua participação ativa no
Lions Club, entidade essa da qual foi Presidente, e onde
igualmente exerceu outros cargos, aos quais prestou
entusiasmo de sua participação. Foi também sócio fundador do Clube de Campo “Rio Bonito Campo e Náutica”, do qual também exerceu cargo de Presidente. Foi
ainda Presidente da Associação de Amigos do Condomínio Recreio Vista Alegre, no biênio 1984/1985. Do
seu consórcio com Ana Zanotto Pardini deixou os filhos : Heloisa Maria, Marcelo e Ana Cristina. Faleceu
no dia 15 de maio de 1986.

Adolfo Pinheiro Machado, Prof; Rua
Jardim Cristina – Decreto Nº 3.039 de 08/03/1982.

Nasceu em Botucatu. Filho de
Gontran Pinheiro Machado e Sophia Pinheiro Machado. Foi Prefeito de Botucatu de 1947 a 1951.
Adolfo foi professor da Escola
Normal de Botucatu, e depois Diretor do Instituto de Educação
“Dr. Cardoso de Almeida”. Promovido a Inspetor do Ensino Secundário e Normal, transferiu-se para São Paulo, onde
se tornou homem forte da Secretaria da Educação, encarregado de resolver todos os casos graves e as dificuldades da Secretária. Foi Secretário Geral do Conselho Estadual de Educação. Era casado com a Profa.
Luiza Enedina Faro e tiveram o filho, Dr. Régis, médico. Faleceu em 23/12/1982.

Adolpho César, Rua

Loteamento Jardim Eldorado – Projeto de Lei Nº 091
de 02/12/1994
Adolpho César nasceu em Botucatu a 08 de agosto de
1873 e aqui faleceu em 06 de agosto de 1949. Era um
dos filhos de um dos pioneiros de Botucatu, José Rodrigues César, que inclusive empresta seu nome a uma
das principais ruas da Vila dos Lavradores, e de Justina Franco do Amaral. Adolpho César foi casado com
Emilia de Barros e desse casamento teve nove filhos.
Enviuvou aos 16 de julho de 1894 e casou-se novamente com Alice de Barros, de cujo casamento teve
quatro filhas.Funcionário da Secretária da Fazenda, trabalhou nesse órgão estadual por aproximadamente, 30
anos, tendo exercido os cargos de escrivão da Coletoria Estadual de Botucatu, além de ter ocupado por di-
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versas vezes o cargo de Coletor. De seus dois casamentos deixou 13 filhos.

Adriano Francisco Ferreira , Rua
Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.712 de 05/11/1997

Adriano nasceu em 19 de janeiro
de 1976, sendo filho do Radialista e ex-vereador, o Sr. Elias Francisco Ferreira e da Sra. Albina dos
Santos Ferreira. Esportista desde
os 5 anos de idade; como jogador
atuou nas seguintes equipes de
Botucatu : Bairro Alto Atlético
Clube, Associação Atlética Ferroviária, Clube Atlético Brasil de Vila Maria, bem como
jogou pela seleção da cidade, defendendo as cores de
Botucatu durante três anos nos Jogos Regionais. Faleceu em 15 de março de 1996.

Aécio Mauricio de Oliveira, Avenida
Parque dos Pinheiros – Lei Nº 3. 803 de 05/08/1998

O Sr. Aécio é filho do Sr. Argeu Mauricio de Oliveira e
da Sra. Victória Sthal de Oliveira. Cursou o primário,
até 1946, no Grupo Escolar “Raphael de Moura Campos” e fez o curso Ginasial no Colégio Arquidiocesano
“Nossa Senhora de Lourdes”. Em 1957, trabalhou como
Auxiliar de Escritório, sendo que no mesmo ano passou a exercer a função de Auxiliar de Coletoria, até
1964. De 1964 até 1983, trabalhou como Controlador
da Arrecadação Federal. Casou-se em 1962 com a Sra.
Marignez Franzolim, no município de Itatinga (SP) e,
deste casamento, tiveram dois filhos : Alexandre Franzolim Mauricio de Oliveira e Carla Franzolim Mauricio de Oliveira. Foi vereador na Câmara Municipal de
Itatinga no período de janeiro de 1964 à 31 de janeiro
de 1969, e ocupou os seguintes cargos na Mesa Diretora daquela edilidade : 1o Secretário e Presidente da Câmara. Foi também, 1o Secretário da Comissão Municipal de Turismo. Em 1983 passou à Auditor Fiscal do
Tesouro Nacional, onde aposentou-se em fevereiro de
1992. Aécio Mauricio de Oliveira faleceu em 15 de
fevereiro de 1977.

Aécio Ramos, Rua

Residencial Arlindo Durant– Lei Nº 3.938 de 22/09/
1999
Nasceu em Bofete ( SP ), no dia 07 de setembro de
1948, filho do Sr. Alcides de Paula Ramos e da Sra.
Santina Móbile Ramos. Casou-se com a Sra. Mara Pe-
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reira Santi Ramos e desta união nasceram os filhos :
Juliano, Luciano e Júlio César. Admitido em 09 de julho de 1965, na Prefeitura Municipal de Botucatu como
mensalista; a partir de 31 de dezembro de 1970 passou
para a função de Escriturário e aposentou-se como
Chefe do Setor de Folha de Pagamento. Faleceu em 29
de abril de 1995.

Aeroporto, Estrada

Área definida na terra ou na água para a decolagem e aterrissagem de aviões, com construções que
servem para abrigá-los, serviços de reabastecimento
e manutenção, e edificações para passageiros e carga. Enquanto alguns aeroportos são bastantes pequenos e servem às exigências de talvez uma única companhia outros operam satisfazendo as exigências das companhias áreas internacionais.O
Aeroporto de Botucatu denomina-se Dr. Tancredo
de Almeida Neves.

Aeroporto, Rua

Jardim Aeroporto - Ver estrada do Aeroporto.

Affonso de Carvalho Barros, Praça

Entre ruas V.Rio Branco e João Thomaz de Almeida –
Lei Nº 3.556 de 28/08/1996
Nasceu na data de 10 de junho de
1909, em uma Chácara particular,
perto da Misericórdia, no município de Botucatu, sendo filho do
Prof. João de Carvalho Barros e
da Sra. Maria Clara Barbosa. Era
neto do Cel. Antonio de Carvalho
Barros e sobrinho do Prefeito Tonico de Barros, que foi um homem integro e trabalhador, tendo feito uma administração brilhante durante o
período em que esteve à frente da municipalidade botucatuense e, sobrinho da Sra. Maria José Conceição,
conhecida como Nhazinha, filha da tradicional família
paulista Conceição Cunha, tendo sido a mesma, benemérita da Misericórdia Botucatuense, e que, ao falecer
deixou todos os bens que possuía à Santa Casa, motivo
pelo qual, possibilitou a construção da Maternidade
Nhazinha de Barros. Affonso de Carvalho Barros foi
integrante da FEB ( Força Expecidionária Brasileira )
e, participou ativamente da Revolução Constitucionalista de 1932, como integrante do Batalhão Chavantense, sob o Comando do Capitão Naul Azevedo. Em
05 de junho de 1935 casou-se com a Sra. Antonia B. de
Barros, e desta união nasceram os filhos : Arnaldo, Tereza, Ademar e Aristeu. Foi Servidor da Delegacia de
Ensino de Botucatu, tendo tomado posse em 07/01/
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1963, na função de Servente, categoria extra-numerário mensalista – Padrão “A”. Affonso de Carvalho Barros faleceu no dia 25 de dezembro de 1985.

Afonso Fernandes Martins, Rua
Jardim Ipyranga – Decreto Nº 9.439/76

Nasceu na cidade de Pontevedra,
Espanha, aos 23 de janeiro de
1880. Era filho de Juan Fernandes
e Amália Martins. Casou-se na cidade de São Paulo, no dia 08 de
fevereiro de 1908 com Dona Esperança Rocha Fernandes ( falecida em Botucatu em 1965 ).Dessa união, nasceram dez filhos :
Jayme Fernandes, Afonso Rocha Fernandes, Celso
Rocha Fernandes, Belmiro Rocha Fernandes, Marinho
Fernandes Martins, Milton Rocha Fernandes, Maria de
Lourdes Fernandes, Alberto Rocha Fernandes, Virginia Rocha Fernandes e Lucila Rocha Fernandes, sendo
que os três últimos vieram a falecer antes de completar
sete anos de idade. Veio para o Brasil em 1890, aos
nove anos de idade, em companhia de seu pai. Fixouse em Santa Rita do Passa Quatro (SP). Ambos ali se
dedicaram, durante quatro anos, em serviços de empreitadas agrícolas. Regressou à Espanha, após cinco
anos de permanência no Brasil, para logo mais voltar
definitivamente. Tinha então 16 anos e, veio em companhia de seu padrinho, pois seu pai falecera em sua
terra natal. Fixou-se em Santos. Foi contratado para
trabalhar nas construções do novo traçado da antiga
Estrada de Ferro São Paulo-Railway. Concluída a obra,
a ele foi confiada a tarefa de conservar o antigo leito
da mesma estrada. E somente mais tarde é que iniciou
suas atividades de comerciante, instalando uma barraca no antigo Mercado da Praça da Concórdia em São
Paulo. Veio para Botucatu a fim de fazer parte de uma
antiga
firma
comercial
denominada
“Santiago&Rodrigues”. Posteriormente passou a negociar por conta própria no ramo de secos & molhados, tecidos, fabricação de bebidas, etc. . . Sua empresa espalhou-se pelo Estado do Paraná, com propriedades agrícolas, em Goiás com uma Usina de Açúcar –
com duas filiais : Anápolis e Goianésia. Foi o proprietário do Botucatu – Hotel.Foi reconhecidamente um
industrial de méritos na sua época, tanto que o Conde
Matarazzo era assíduo freqüentador de sua casa e de
suas industrias. Essa amizade lhe valeu receber uma
medalha do centésimo aniversário do Conde, honraria
destinada aos amigos mais próximos. Foi personagem
que contribuiu em muito para com a sociedade botucatuense, tanto no desenvolvimento do parque industri-
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al, no avanço do comércio e na parte filantrópica, caráter este que o destacou na vida pública. Foi doador de
parte de seus recursos financeiros ao Sr. Arcebispo de
Botucatu para amparar a igreja, o Orfanato e o Asilo.
Ao par de sua generosidade, também contribuiu com
uma elevada soma em dinheiro, para as obras iniciais
da construção do Botucatu Tênis Clube. Afonso Fernandes Martins, faleceu aos 94 anos, no dia 14 de outubro de 1974.

Afonso Liguori, Rua

Jardim Central – Decreto Nº 2.452 de 21/12/1976
Filho de Caetano Liguori ( nascido em Nápoles – Itália ) e de Débora Barbosa Liguori ( nascida no
Porto – Portugal ), nasceu Affonso Liguori em Botucatu, a 30 de
abril de 1906. Desde menino, Liguori manifestou decidida vocação para a música, especialmente
para o violino. Na época, o aprendizado musical se fazia por mestres particulares, principalmente mestres italianos emigrados, que aqui chegaram em busca de fortuna. Iniciou seus estudos com Primo Carnitti – Diplomado pelo
Conservatório de Milão – e, posteiormente, com o Prof.
Luiz de Azevedo, formado pelo Instituto Musical do
Rio de Janeiro. O jovem Affonso Liguori, já na adolescência , passou a integrar todos os conjuntos organizados na cidade.Foi, por muitos anos, professor de violino, transmitindo ensinamentos musicais a inúmeros
alunos de nossa cidade.Organizou a Orquestra Primavera que animava inúmeros festivais dançantes no antigo Teatro Spéria.Na época do cinema mudo sua orquestra tocava no Cine Casino. Formou-se Guarda Livros pela Escola de Comércio de Botucatu. Foi o organizador do Conjunto Orquestral Botucatuense, ao lado
de Vicente Moscogliato.Casado com Alaíde Monteiro
Liguori, deixou uma única filha: a professora Arlete
Liguori Domingues. Foi proprietário da firmas “Auto
Peças Mallaman Ltda”, “Auto Peças São Cristóvão” e
da “Casa dos Fogões”. Foi o primeiro concessionário
da “Ultragaz”em Botucatu. Faleceu no dia 23 de novembro de 1976.

Agenor Coelho, Rua

Jardim Tropical – Lei Nº 3.965 de 18/11/1999
Nasceu em Botucatu – SP – no dia 03 de setembro de
1926, filho do Sr. Luiz Coelho – ex-fiscal da Prefeitura Municipal de Botucatu no período compreendido
entre 1940 e 1950 – e da Sra. Maria Amélia França de
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Andrade. Foi Inspetor de alunos no Grupo Escolar “Dr.
Cardoso de Almeida”; foi condutor de gado para as
diferentes regiões do Estado e para outros Estados, a
serviço de pecuaristas locais, principalmente do Sr.
Agenor Nogueira, famoso pecuarista e cafeicultor; trabalhou como corretor de imóveis na Imobiliária do Sr.
Adhemar Vicentini; participou da execução de vários
loteamentos como Cidade Jardim, Jardim Riviera, Jardim Centenário e Jardim América. Em 26 de abril de
1952 casou-se, em Botucatu, com a Sra. Maria Colauto, com quem teve os filhos : Luiz Antonio Coelho,
Elizabeth Coelho e Agenor Coelho Junior. Faleceu em
23 de abril de 1976.

Agenor Nogueira, Rua

Jardim Bom Pastor – Lei Nº 293 de 04/12/1952
Negociante de gado, pecuarista e
cafeicultor, nasceu em Botucatu,
SP, a 10 de dezembro de 1881 e
faleceu em Barra Grande, Avaré, do
mesmo Estado, a 31 de março de
1952. Era filho de Marianna Honória de São José e Custódio de
Assis Nogueira. Foi casado em primeiras núpcias com Adelaide de Souza Nogueira e em segundas núpcias com Izolina Paes
Nogueira, filha do Capitão José Paes de Almeida. Observador, espírito prático. Senhor de aguda inteligência, posuia idéias próprias e detestava a rotina. Na pecuária, foi
um dos primeiros a adotar o sistema de rotação de pastos.
Foi um dos introdutores do gado zebu na região de Botucatu, formando e difundindo um rebanho dos melhores.
Introduziu métodos racionais de lidar com o gado vacum
e outros abolindo a pancadaria, gritos e atropelos. Foi um
dos precursores – senão o precursor – do enleiramento
permanente, merecendo especial referencia do agrônomo
Rogério de Camargo. Político, na boa acepção do termo,
idealista e desinteressado, foi por duas vezes – vereador à
Câmara Municipal de Botucatu. Foi Vice-Presidente da
União Democrática Nacional em Botucatu. Exerceu o
cargo de presidente da Santa Casa de Misericórdia de Botucatu por muitos anos. Era membro influente da Igreja
Presbiteriana Independente, na qual desempenhou funções de responsabilidade. Representou a lavoura e a pecuária em muitos conclaves. Autodidata, adquiriu uma
grande soma de conhecimentos gerais.

Ageu Mauricio de Oliveira, Trevo
Faleceu no dia 12 de maio de 1993, aos 53 anos. Casado com a Sra.Maria Aparecida Guzelli e pai de Fernanda, Marcus e Neto; foi uma das figuras mais queri-
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das nos meios políticos e sociais
da cidade. Candidato à Vereador
pela extinta ARENA ( Aliança Renovadora Nacional ), elegeu-se e
ocupou o cargo até 1982. Foi Presidente da Câmara Municipal de
Botucatu no período de 1981 a
1982. Reelegeu-se Vereador pelo
PDS ( Partido Democrático Social
) para o quadriênio 1983/1986 integrando a Câmara
durante os governos de Lico Silveira e Jamyl Cury. Posteriormente foi funcionário da Secretaria dos Negócios Metropolitanos, tendo trabalhado inicialmente na
Coletoria Estadual. Enquanto Presidente da Câmara
Municipal de Botucatu, fez, espontaneamente, um trabalho de caráter assistencial com o objetivo de prestar
assistência à pessoas necessitadas que sempre o procuraram, encaminhando pessoas e obtendo cadeiras de
rodas, coletes ortopédicos, aparelhos auditivos, próteses para membros, consultas médicas e tantos outros.
Junto à LBA ( Legião Brasileira de Assistência ) quando o Dr. Emilio Julianelli era seu Superintendente, Ageu
conseguiu muitos benefícios para Botucatu, como instalação de creches, fornecimento de leite em pó, cobertores, calçados, colchões, lençóis, fronhas e outras
coisas para as entidades assistenciais de Botucatu.

Agostinho Colturato, Cônego; Praça
Conj. Hab. Humberto Popolo –

Nasceu na cidade de Araraquara
(SP) em 28 de agosto de 1898. Filho de Luiz Colturato e da Sra. Jacinta Boldrini. Cursou os Seminários Menores de Pirapora e Campinas, desde 1910 até 1918. Em
1919 cursa o Seminário Maior em
São Paulo. Ordenou-se padre em
19 de setembro de 1925 na Diocese de Campinas. Ocupou, sucessivamente, os seguintes cargos : Secretário
particular do Sr. Bispo na Diocese de Campinas; Coadjutor nas Paróquias de Mogi Mirim e Descalvado,
até 14 de maio de 1926. Nesta data foi nomeado Diretor Espiritual do Seminário e Ginásio Diocesano “Santa
Maria”, cargo que exerceu conjuntamente com as capelanias do Pensionato “Virbem de Lourdes”e Patronato ‘São Francisco”. Transferido para a Diocese de
Botucatu, prestou relevantes serviços. Foi Secretário
do Bispado, por provisão de 01 de julho de 1938. Diretor Espiritual do Seminário e da Congregação Mariana
de Menores, por prov. De 09 de julho de 1938. Vigário
Geral, por provisão de 02 de agosto de 1940; Cura da
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Sé em 03 de janeiro de 1941. Quando Dom Frei Luiz
Maria de Santana criou o jornal “Monitor Diocesano”,
nomeou-o seu primeiro Diretor. Nas páginas do “Monitor” o Cônego Colturato manteve, durante dez anos,
a comunidade católica informada dos acontecimentos
na Diocese.

Agra, Padre; Rua

Chácara Barros – Lei Nº 907 de 28/12/1960
O Padre Joaquim Teófilo AGRA da Silva nasceu no
dia 4 de novembro do ano de 1883, na freguesia de
Misericórdia, no Estado da Paraíba. Foi ordenado Sacerdote no dia 11 de novembro de 1906, com 23 anos
de idade, na Diocese de origem, Paraíba, ficando incarinado na mesma, como membro do Clero secular. Em
1923, com 17 anos de Sacerdócio, solicitou e obteve
do seu Bispo Diocesano licença para se ausentar da
Diocese por 3 anos, vindo para o Estado de São Paulo,
inicialmente em São Carlos, em cuja Diocese exerceu
o ministério até princípios de 1926. Em 29 de abril de
1926, pediu, por carta, para ser recebido na Diocese de
Botucatu, sendo que o Bispo de então, Dom Carlos
Duarte Costa o recebeu de bom grado, cometendo-lhe
os encargos abaixo : a) de 6o pároco do Senhor Bom
Jesus de Ipaussú, de 26 de fevereiro de 1926 a 1o de
setembro de 1929; b) de 25o pároco de Lençois Paulista , ( Igreja matriz de Nossa Senhora da Piedade ), de 8
de setembro de 1929 a 21 de Dezembro de 1930.; c) de
9o Pároco de Bocaiúva, hoje Macatuba, de 16 de agosto de 1930 a 24 de setembro de 1930; sob a invocação
de Santo Antonio; d) de 14o Pároco da Igreja do Sagrado Coração de Jesus da Vila dos Lavradores, em Botucatu, de 13 de outubro de 1935, sempre nomeado pelo
segundo Bispo de Botucatu, Dom Carlos Duarte Costa, onde ficou até sua morte repentina, dia 24 de agosto
de 1938. Por ocasião de sua morte, a Cúria Diocesana
de Botucatu, á cuja frente já se achava Dom Frei Luis
Maria de Santana, OMCap., emitiu o 6o Aviso do qual
transcrevemos integralmente o texto, de onde se podem tirar mais elementos biográficos desse grande Sacerdote. “Aviso Nº 6 – FALECIMENTO DO VER MO
SR PE JOAQUIM T AGRA – “De ordem do Exmo. E
Revmo. Sr. Bispo Diocesano comunico o falecimento
do Revmo. Pe. Joaquim Teófilo Agra, vigário de Vila
dos Lavradores, ocorrido às 22 horas do dia 24 do corrente (1938), em sua casa paroquial. “Esse sacerdote,
natural do Estado da Paraíba, fazia parte do Clero desta Diocese, onde era geralmente estimado pela sua bondade e exato cumprimento dos seus deveres. Faleceu
repentinamente, tendo, uma hora antes, estado em visita ao Sr. Bispo no palácio São José. Logo que teve
conhecimento do fato, o Sr. Bispo, fazendo-se acom-
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panhar dos Revmos. Padres Vitor Moreno e Jorge Antonio Martinelli, dirigiu-se à Casa Paroquial da Vila
dos Lavradores e administrou a Estrema-Unção ( hoje
Unção dos Enfermos ) em forma breve, ao Pe.Joaquim
Agra.Na manhã do dia seguinte, S.Excia. celebrou a
missa de corpo presente e fez a absolvição do cadáver,
tendo comparecido o Seminário e o Ginásio Diocesano, além das Associações Paroquiais e avultado número de fiéis. Sua Excia recomenda o falecido aos caridosos sufrágios do revmo. Clero e Fiéis da diocese.
Botucatu, 25 de agosto de 1938. Cônego Agostinho
Colturato – Secretário do Bispado –

Álamos, Alameda
Parque das Cascatas –

Arvore do gênero Pópulo; choupo, especialmente o
choupo tremedor ( populus Alba ), largamente cultivado, com casca esbranquiçada e folhas com face inferior tomentosa, branca; também chamado choupo branco.

Alarico Alves Bastos,Tte; Rua

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.209 de 01/
12/1992
Tenente Alarico Alves de Bastos
nasceu em 07 de junho de 1897
em Goiania, Estado de Goias. Foi
oficial do Exército Brasileiro, veio
com a família para Botucatu, onde
exerceu o cargo de Delegado Militar por vários anos, foi o Primeiro Diretor do Tiro de Guerra de
Botucatu. Era casado com a Sra. Acary Ramos de Bastos de cuja união nasceram os filhos : Ida, Ismar, Imery,
Ilka, Irmã, Íon e Ironi. Faleceu em 15 de janeiro de
1967 em Botucatu, onde está sepultado.

Alberto Mendes Junior, Rua
Vila São Lúcio – Decreto Nº 1.816/70

Capitão Alberto Mendes Junior, nasceu na Vila Galvão, cidade de São Paulo, em 24 de janeiro de 1947, de
uma família considerada humilde, filho de Alberto e
Sra. Angelina Mendes. A infância do Capitão Mendes
foi um pouco diferente dos demais meninos de sua idade, pois não gostava de estar nas ruas e nem das brincadeiras próprias da idade. Preferia ficar apegado aos
livros, ou coisas do gênero. Na adolescência, continuava sendo bom filho, bom irmão, não se descuidando
dos estudos, revelando, porém, gosto pelo futebol, que
o levara a pertencer ao Clube Atlético do Ipiranga de

RUAS BOTUCATUENSES
Vila Galvão, onde seu pai foi presidente durante 15
anos. Um de seus passatempos era tocar violão, com
preferência para as musicas de Elis Regina. No meio
familiar era conhecido por “TIGUES”, devido possuir
vários membros da família em diferentes segmentos
da carreira militar e todos com a alcunha de “Português”. Com algum sacrifício seus pais deram-lhe condições para que chegasse até o curso superior, ingressando na Faculdade Integrada de Guarulhos, de onde saiu
para ingressar na Academia da Policia Militar do Barro Branco. Como acadêmico foi aluno exemplar, sempre pautando pela disciplina, dedicação e aplicação,
além de bem relacionado com os colegas. Em 1970,
mais propriamente no mês de maio, recém-formado, e
já ostentando a patente de 2o Tenente PM, recebeu a
missão de comandar um Pelotão PM e ir apoiar em
uma Operação Militar que se desencadeava no Vale do
Ribeira, onde no final do mês de abril, desse mesmo
ano, foi descoberto um foco de terroristas, comandados pelo ex-Capitão do Exército Lamarca. Nessa região encontravam-se tropas do Exército, Marinha, Aeronáutica, FAB e outras tropas da Policia Militar, devido à gravidade da situação. Após uma semana de operações, a maioria das tropas foram retiradas da região,
ficando apenas o Pelotão comandado pelo Tenente
Mendes. Na noite de 08 de maio, por volta das 21 horas, os terroristas atacaram um Posto guarnecido por
PM do Pelotão do Tenente Mendes, o qual ficava nas
proximidades de Sete Barras. O Oficial seguiu para o
local, onde os terroristas tinham feito prisioneiros vários soldados. Ao chegar o grupo de socorro viu-se cercado pelos subversivos, os quais abriram fogo contra
os policiais. Caíram os primeiros feridos e os outros
saltaram do veículo abrigando-se à margem da estrada
de onde prosseguiram atirando. Foi quando os terroristas gritaram propondo um acordo : Todos os policiais seriam liberados em troca do oficial comandante,
que ficaria detido com eles. Os policiais não aceitaram, havendo até quem se apresentou voluntariamente
como comandante, porém não foi aceito pelos terroristas. De repente o Tenente Mendes se apresenta e é aprisionado, livrando, assim , todos os comandados, os
quais retornaram para sua base. E o Tenente Mendes
seguiu com os terroristas para dentro da mata. No dia
10 de maio o grupo decidiu executar, à coronhadas, o
Tenente Mendes.Seu restos mortais foi encontrado após
121 dias, por informações de terrorista capturado.
Transladado para São Paulo, onde foram feitas todas
as solenidades póstumas, no quartel do Batalhão Tobias de Aguiar e sepultado no dia 11 de setembro no cemitério do Araçá – SP.Promovido postumamente a
Capitão PM, Alberto Mendes Junior é considerado
Herói Símbolo da Policia Militar.
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Alberto Nobre Votta, Rua

Jardim Palos Verdes – Lei Nº 2.748 de 11/11/1988
Nasceu em Jaboticabal/SP aos 22 de novembro de 1906.
Filho de Filomeno Afredo Votta e Dulçolina Nobre
Votta. Filho de pais pobres e família de sete irmãos,
sempre trabalhou para o sustento de sua família. Cursou o faculdade de medicina. Com 19 anos veio para a
região, instalando-se, com pequena farmácia, em Bofete/SP. Posteriormente, mudou-se para a vizinha Pardinho onde permaneceu com farmácia pelo espaço de
vinte anos.Mudando-se para Botucatu, instalou a farmácia “Nossa Senhora de Fátima” na rua Amando de
Barros, 1.831. Excelente profissional, cidadão prestante
e muito caridoso.

Alcebíades Bernardo, Rua.

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.196 de 07/
10/1992
Nasceu em Botucatu em 17 de julho de 1917 e faleceu, na mesma
cidade, em 31 de março de
1990.Filho de Antonio Bernardes
e Maria Angelina Bernardes. Era
casado com Lourdes Gasparini
Bernardo com quem teve os filhos
: Alcebíades Bernardo Filho, Neusa Aparecida Bernardo e Aloizio
Antonio Bernardo. Foi funcionário do Departamento
de Estradas de Rodagem – DER no período de 02/12/
1935 a 02/12/1965, onde ocupou o cargo de Ajudante
de Ferreiro e Guarda de Depósito. Posteriormente, Encarregado de Equipe e Carpintaria. Foi um dos fundadores do Rodoviário Atlético Clube – 1954 – sendo o
seu Presidente. Após aposentar-se, começou a trabalhar com o seu irmão Aristides Bernardo, na Tapeçaria
Santa Terezinha em Botucatu – como motorista e Gerente Geral até 1989. Era muito conhecido pela população botucatuense, pois era entregador de móveis da
referida loja.

Alcides Bursaca, Viela

Jardim Dona Nicota de Barros – Lei No. 4.692 de
03/03/2006.
Nasceu em 31 de maio de 1921, na rua Clóvis Bevilaqua, Vila Maria, onde passou toda sua infância e juventude. Descendente de italianos, filho de Luiz Burzaca e Carolina Ceciliano Burzaca. Desde jovem era
um trabalhador incansável : Trabalhou como retireiro
na Fazenda Roseira, no Lavapés, vendendo o produto

23
nos diversos bairros da cidade. Casou-se com Violeta Damato, sendo seus filhos : Jeanette Burzaca
Fogueral, Jaime Burzaca e Jairo
Burzaca. Trabalhou como chapeiro no antigo Bar Colosso, na antiga rua do Comércio ( Amando de
Barros ), local de encontro de
grandes personalidades políticas e
intelectuais como Hernâni Donato, Osmar Delmanto,
Francisco Marins, Vasco Bassoi e tantos outros. Trabalhou no antigo Cine Espéria, localizado na praça Comendador Emilio Peduti, sendo que o referido cine foi
destruído por um trágico incêndio. No inicio de 1960,
conseguiu emprego no Armazém do SESI, depois SESI
Supermercado, localizado na Avenida Floriano Peixoto. No período noturno exercia a atividade de cozinheiro
na antiga “Rinha de Galos”, localizada na rua Rangel
Pestana ( Rua do Sapo ).Ele e sua esposa trabalharam
incansavelmente para adquirir o patrimonio da família. Esportista, Alcides Bursaca, jogou futebol no Bairro Alto Futebol Clube ( Galo do Espigão ) e no Bandeirantes Futebol Clube sendo um de seus fundadores
ao lado do Prof. Gastão Dal Farra, Prof. Elias Ferrari ,
Prof. Paulo Guimarães e tantos outros respeitados desportistas botucatuenses. Foi Presidente da Liga Disciplinar de Futebol, enquanto a Liga Botucatuense de
Futebol era presidida pelo saudoso Dr. Guedes Cassimiro. Aposentou-se como comerciário do Supermercado SESI, recebendo medalhas da chefia de Bauru,
por nunca ter faltado ao serviço e nunca ter criado nenhum problema disciplinar. Foi um dos pioneiros da
Vila Maria, participando de todos os eventos que promoviam o desenvolvimento daquele bairro. Alcides
Burzaca era quem cuidava da praça Lions Clube, plantando flores e impedindo que causassem danos às
plantas.Alcides Burzaca, faleceu no dia 02 de maio de
2005, com 84 anos.

Alcides Cagliari, Avenida

Jardim Aeroporto – Lei Nº 3.116 de 12/09/1991
Nasceu a 16 de abril de 1910 em Botucatu, filho de
Luiz Cagliari e de Dona Josepha Fernandes; aviador
formado pela Academia Aérea da cidade de São Paulo
. Casou-se com a Sra. Ada de Marchi Cagliari e teve
cinco filhos : Wilma, Marilena, Luiz, Arlete e Mara.
Com a fundação do Aeroporto de Botucatu no dia 14
de outubro de 1954, construiu um hangar onde passou
a colaborar com o crescimento aéreo. No ano de 1954
projetou a primeira iluminação da pista do aeroclube.
Possuía o serviço de Táxi Aéreo onde conduzia pessoas
por todo o País. Em seus retornos, usufruía de seu próprio
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projeto, já que a volta quase sempre ocorria no período
noturno. Foi Professor da Escola de Pilotos, onde brevetou turmas com aproximadamente 60 alunos, capacitados
como pilotos, no qual houveram vários destaques : Luis
Conrado Cagliari, seu filho e aluno, atingiu o grau de comandante de vôos e era piloto de grande porte. Luis Conrado Cagliari Filho, seu neto e também aluno e comandante de vôo e atualmente classificado como um dos melhores pilotos da TAM Transportes Aéreos, onde trabalha
há aproximadamente 6 anos, na cidade de São Paulo. Alcides era conhecido também por suas habilidades realizadas com seu avião Cessna 170, onde destacou um vôo
rasante sob a ponte de Barra Bonita. Faleceu aos 77 anos
no dia 28 de novembro de 1987. Diante de tanta dedicação em prol da melhoria do Aeroporto de Botucatu, muitas homenagens foram prestadas a ele. Como exemplo,
podemos citar a estrada que liga a Rodovia João Hipólito
Martins ao Aeroporto Municipal Tancredo Neves, recebeu o nome de Alcides Cagliari, sendo escolhido por unanimidade por todos os pilotos e funcionários que fizeram parte do aeroclube.

Alcides Garcia, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.777 de 27/05/
1998
Nasceu na cidade de Botucatu, em 28 de junho de 1927.
Trabalhou desde os doze anos de idade como balconista, em várias farmácias de Botucatu: “Nossa Senhora
Aparecida”, “Cruz Vermelha”, etc.Foi proprietário de
Farmácia em Pardinho e em Bofete, mas foi em Botucatu
que se estabeleceu por mais tempo, sendo proprietário da
Farmácia São Camilo, bem como de uma empresa atacadista de produtos farmacêuticos. Foi casado com a Sra.
Irene Ordália Cordeiro, e desta união nasceram os filhos
Carlos Alberto Cordeiro Garcia e Rosa Maria Garcia de
Miranda. Foi sócio fundador da Associação Atlética Botucatuense e, também, participou do time fé futebol da
Associação Atlética Ferroviária. Alcides Garcia ( Checo )
faleceu em 29 de agosto de 1994.

Alcides de Lima, Rua

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4.075 de 1o
/11/2000
Nasceu em Aparecidinha de São Manuel, em 18 de
setembro de 1915. Filho de Martin Afonso de Lima e
Benedicta Correa de Lima. Casou-se com Rozalina
Bernardo de Lima em 1934 com quem teve os filhos :
Martins Fernandes de Lima, Manoel Afonso Bernardo, Maria José Lima Rosalen, Maria Aparecida Bernardi, Maria de Lourdes Lima Fernandes, Maria Benedita de Lima, Maria de Fátima Lima, Marcelo de Lima.
foi sócio fundador do Circulo Operário de Botucatu,
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Vicentino do Santo Antonio e festeiro da Igreja Menino Deus ( Bairro Alto ), sempre foi um fervoroso católico. Trabalhou a vida toda como fundidor das Industrias Blasi ( admitido em 19 de abril de 1934 ). Ensinou a arte de fundição aos alunos do Ginásio Industrial de Botucatu. Durante a Segunda Guerra Mundial ,
Alcides de Lima, confeccionava as granadas para serem usadas pelos pracinhas brasileiros.Faleceu no dia
17 de novembro de 1977.

Alcides Soares, Avenida

Parque Residencial Nazaré – Lei Nº 2.949 de 06/12/
1989
Filho de José Marcolino Soares e
Vitalina Martins Soares, nasceu no
dia 09 de fevereiro de 1906, no
Porto Martins, comarca de Botucatu. Casado com Ida Grande Soares, pai de seis filhos : Maria, Carlos Renato, Maria de Lourdes, Alcides, Sergio Marcolino e Luiz
Carlos Soares.Residiu no Distrito
de Vitoriana pelo espaço de 59 anos. Durante trinta
anos, foi Sub-Delegado no Distrito de Vitoriana, era
um importante pecuarista da região. Homem dedicado
ao trabalho, muito colaborou no desenvolvimento da
região de Vitoriana.Feleceu em 27 de outubro de 1989.
Em continuação à avenida Alcides Soares da rodovia,
localiza-se entre a Avenida Conde de Serra Negra e
Avenida Gentil Lourençon ( Rio Bonito ). Tem por extensão 20 km, sendo inaugurada dia 09/02/1990, data
de aniversário de Alcides Soares.

Alcides Ravagnani, Rua

Rancho Alvorada – Lei Nº 4.348 de17/12/2002
Nasceu em 02 de novembro de 1916. Trabalhou, por
trinta anos, como Conferente na antiga Estrada de Ferro Sorocabana.Foi funcionário da Empresa Teatral Peduti ocupando o cargo de Gerente Geral. Casado e genitor de Antonio, Maria Adelina e Alcides. Faleceu em
02 de novembro de 2001.

Alcides Stringuetta, Rua

Parque Residencial Comerciários II – Lei Nº 4.020 de
24/05/2000
Nasceu na cidade de Botucatu em 18 de dezembro de
1939, filho dos italianos João Stringuetta e Tereza Pacífico Stringuetta. Casou-se com a Sra. Maria de Lourdes Galvani Stringuetta e tiveram os filhos João Stringuetta e Maria Therezinha Stringuetta Rosa. Exerceu a
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profissão de vendedor de bebidas. Faleceu no dia 14
de maio de 1998.

Alcides Trevizi, Rua

Residencial Vila Di Capri – Lei Nº 4.913
Foi agricultor, dedicou-se à lavoura de café por 35 anos, na Fazenda Segredo, próximo à Serra de
Botucatu, ajudando à desenvolver
essa atividade em nossa região, inclusive no auge das exportações
desse produto. Natural de Botucatu/SP, nasceu em 14 de março de
1931, filho de João Trevizi e Angelina Bertolla, sendo
o seu pai natural de Salete de Piavo, Itália, desembarcando em 06 de junho de 1896 no Porto de Santos, conforme documento em enexo. Casou-se com
Paschoina Spadim Trevizi em 27 de novembro de
1954, na paróquia de São Benedito. Desse casamento nasceram seus três filhos : Antonia Aparecida
Barduco,casada com Odair Barduco; Olívio Antonio Trevizi, solteiro, funcionário da NEIVA ( nascido em 21/08/1961 ) e Sidney Trevizi Martins Vieira,
funcionária pública – UNESP – Faculdade de Medicina de Botucatu ( nascida em 20/08/1966 ) casada
com Luiz Antonio Martins Vieira. Em março de
1967, os senhores : Mario Dorini, Abílio Dorini e
Antonio Dorini, proprietários da Fazenda Segredo,
venderam-na. Nesta data veio morar à rua Profa.
Dirce Barbim, 11 – Vila Jardim São Vicente ( próximo ao Asilo Padre Euclides ), Botucatu, SP. Em abril
de 1979 foi admitido para trabalhar, na residência
do Dr. Olívio Stersa onde aposentou-se em março
de 1996. Alcides Trevizi faleceu em 09 de julho de
2005.

Alegria, Rua
Recanto Azul –

Qualidade ou estado de alegre; contentamento, satisfação, jubilo, exultação. Tudo quanto alegra, contenta,
jubila, exulta; Prazer moral, felicidade; divertimento,
festa.

Aleixo Benedito Delmanto, Praça
Colinas do Paraíso – Lei Nº 4.102 de 13/12/2000

É botucatuense nato, muito embora tenha formação cultural italiana pois descende de italianos e foi educado
na Itália, para onde partiu aos 9 anos tendo regressado
com 24 anos.Cursou o primário na Escola Italiana de
Botucatu. Inteligência invulgar, senhor de vastíssima
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cultura humanística , Aleixo Delmanto, médico de projeção nacional, formou-se com a nota mais
alta da Universidade de Bologna.
Foi beletrista, músico, artista. Em
1930 voltou para a Europa para se
casar com a professora Arturina
Cantoni, amor da mocidade estudantil, coração fiel que lhe deu
dois filhos : Dr. Aleixo Rubens
Delmanto e Profa. Glória Anna Delmanto. Falava e
escrevia em francês , espanhol, italiano e sabia muito bem o latim. Sócio fundador do Centro Cultural
de Botucatu, do Botucatu Tênis Clube, incentivador
e sócio fundador do TAENCA, quando então com
Joel Nelli, colaborou na construção do Teatro Nelli.
Membro fundador da Academia Botucatuense de Letras, adotando para patrono de sua cadeira ( número
05 ) a Castro Alves. A literatura clássica lhe era familiar. Possuidor de incrível memória, Aleixo Delmanto, com 84 anos de idade, era capaz, após uma
simples leitura, recitar, de cor, um poema. Admirador de Trilussa, Aleixo traduziu a maior parte das
poesias do grande vate italiano, dando-lhe, com admirável propriedade, exata interpretação brasileira.
Conferencista, articulista, critico de arte, colaborou
em todos os jornais botucatuenses. Em São Paulo,
colaborou no jornais “O Fanfulla” e o “Pasquim Colonial”. Suas teses médicas, os muitos trabalhos de
Medicina de sua autoria, foram transcritos em revistas especializadas, destacando-se, entre elas, publicações russas, de caráter internacional. Médico especializado em moléstias do aparelho digestivo. Foi
Diretor da Casa de Saúde Sul Paulista ( 1928/1934
). Estudou violino por largos anos, na Itália. Ainda
estudante dirigiu o Teatro Estudantil da Universidade, quando então muito divulgou a musica brasileira. Faleceu aos 93 anos no dia 10 de setembro de
1994 em Botucatu.

Aleixo Varolli, Rua

Jardim Paraíso – Decreto Nº
1.628/68
Natural de Pontremolli , Massa
Carrara, Itália. Filho de Giusepe
Varolli e Anunciadina Varolli. A
família veio para Botucatu pelos
idos de 1860. O pai era Alfaiate
e, com ele aprendeu a profissão e trabalhou alguns
anos. Logo depois, tornou-se indusrial, montando
uma fabrica de bebidas na antiga rua Curuzu. Foi
um dos lideres da Colônia Italiana.Na política, foi
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chefe Hermista durante a Campanha Civilista em que
Rui Bar bosa foi candidato à pr esidência da
Republica.Ficaram famosos os licores produzidos
pela industria Varolli. Aleixo casou-se em Itu (SP)
com Francisca Grocco, viúva do Sr. Poggi, com quem
teve dois filhos : Conchetta e Angelo Poggi. Em 1914
Aleixo Varolli foi para a Itália, onde adquiriu uma
fazenda em Parma perto de Pontremolli. Faleceu aos
63 anos, na Itália, onde foi sepultado. Aleixo Varolli
deixou os filhos : Albina Botti, Leonilda Faconti e
Maria Delmanto.

Alexandre Bernardo de Oliveira,
Praça

Conj. Hab. Antonio Hermínio Delevedove – Lei Nº
3.390 de 06/12/1994
Nasceu em Botucatu no dia 22 de maio de 1974. Filho de
Moises de Oliveira e de Marilena Bernardo de Oliveira.
Alexandre era um jovem excepcional, muito querido e
estimado por todos que com ele conviveram. Faleceu em
outubro de 1994, com apenas 20 anos de idade.

Alexandre Donini, Rua
Vila Nossa Senhora de Fátima –
Decreto Lei Nº 3.059 de 05/04/
1982.

Nasceu em Verona, Itália, em 16
de julho de 1886.Filho de José
Donini e da Sra. Rosa Girardi.
Veio para o Brasil com apenas 12
anos de idade. Casou-se com
Amália Masquetti Donini com
quem teve os filhos : Rosa, Antonio, Idalina, José,
Lourdes, Narciso, Silvio, Elza, Edite e Leonardo.
Trabalhou como agricultor na Fazenda Cintra e na
Fazenda Indiana e foi Administrador da Fazenda
Monte Selvagem. Residiu na Vila dos Lavradores,
onde trabalhou na cervejaria do Petrarca Bacchi. Posteriormente, exerceu a profissão de Foguista da Estrada de Ferro Sorocabana.Colaborou na construção
da Igreja Sagrado Coração de Jesus da Vila dos
Lavradores.Foi festeiro em 1988. Em Rubião Junior, colaborou com a igreja na compra de castiçais.
Foi festeiro da paróquia “Sagrado Coração de Jesus” no ano de 1930. Trabalhou na fabrica de balas
e caramelos do Paulo Francischini e na fabrica de
balas Manuel Jesus. Auxiliou muito o Asilo Padre
Euclides e Casa das Meninas. Foi proprietário, em
1925, da Fabrica de Balas “Sem Rival” localizada
na rua Vitor Atti, 234.Alexandre Donini faleceu em
Botucatu no dia 03 de dezembro de 1961.
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Alexandre Fleming, Praça

Vila dos Lavradores – Lei Nº 449 de 23/03/1955
Cientista escocês. Nasceu em 1881
e faleceu em 1955. É um dos maiores cientistas do século passado
e descobridor da penicilina. Fez os
seus estudos na escola do Hospital Santa Maria de Londres, onde
se diplomou em 1908. Laureado
com a Medalha de Ouro da Universidade, passou a trabalhar com
o Prof. Almroth Wrigth, uma das primeiras pessoas a
descobrir o seu talento invulgar e o seu interesse pelos assuntos bacteriológicos. Durante a primeira
Grande Guerra, Fleming observou de perto a ineficácia dos produtos antissépticos da época. Lançouse destemidamente nos trabalhos de laboratório. Datam de 1923 as primeiras conclusões de suas pesquisas, mas somente em fins de 1928, foi que ocorreu o aparecimento ocasional de um elemento estranho na cultura de germens. Numa das laminas de
cultura de staphylococcus, distingue uma mancha de
bolor e verifica no microscópio que se lhe formara
em torno uma área completamente livre de bactérias. Era talvez a substancia antibacteriana que tão incansavelmente buscava. As comunicações dos resultados obtidos com a penicilina foram feitas em 1929
por uma revista cientifica britânica. As pesquisas interrompidas em 1936, pelas descoberta das sulfas,
prosseguiram em 1938, graças ao concurso do cientista australiano Walter Florey, professor da Universidade de Oxforde, cujos trabalhos permitem hoje a
fabricação da penicilina, útil na cura das mais diversas enfermidades.Premio Nobel de 1945.

Alexandre Pinto, Praça

Conj. Habitacional Engenheiro Francisco Blasi –
Lei Nº 3.435 de 22/08/1995
Português de nascimento, veio para o Botucatu com
oito anos de idade, e aqui cresceu e formou sua própria família. Foi comerciante em Vitoriana e Inspetor Regional da Prudência Capitalização. Foi funcionário da antiga concessionária Ford. Após exercer
várias atividades, firmou-se como comerciante na
Vila Auxiliadora, onde mercê de seu temperamento
afável, granjeou a simpatia e a amizade de todos
quanto com ele conviveram. Casou-se aos 28 anos,
e teve os filhos : Neide Pinto Biazon, Wanderley
Pinto, Jeannette Pinto Maróstica, Elisabete Pinto,
Claudete Pinto Pereira, José Claudiney Pinto e Jairo
do Amaral Pinto.
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Alexandrina Alves de Lima, Rua
Parque Marajoara – Decreto Nº 3.340/83

Natural de Capivari (SP) era casada com Salustiano
Alves de Lima. Trabalhou por muitos anos na Fazenda
do Coronel Raphael de Moura Campos, sendo descendente de escravos.A família viveu em Botucatu, onde
se casou e teve os filhos : Avelino, um dos primeiros
montadores da Oficina Blasi, faleceu em São Paulo;
Laércio Alves de Lima, depois de ter aprendido mecânica na oficina Blasi, foi trabalhar na Estrada de Ferro
Noroeste em Bauru; Alta, que trabalhou com a família
do Coronel Moura Campos em São Paulo, tendo falecido em Botucatu, Justa, casada com Jorge Fortes, cujos filhos ainda residem em Botucatu, são eles : Luiz
Fortes, José Carlos Fortes, Tereza Fortes e Lourdes
Fortes Azevedo.Faleceu no dia 10 de abril de 1959.

Alfazemas, Rua

Parque Residencial Convívio –
Erva do Mediterrâneo, da família das Labiadas – Lavandula spica – cujas flores tem propriedades medicinais. Dessa erva se extrai o óleo de lavanda, empregado em perfumaria ( água de lavanda ) e na preparação
de vernizes, etc

Alfredo Barbin, Praça

Jardim Paraíso – Lei Nº 3.284 de 04/11/1993
Nasceu em Botucatu, em 08 de dezembro de 1907, na
antiga Rua do Sapo, hoje Rua Rangel Pestana,738. Aos
11 anos, sempre ajudando o pai como servente de pedreiro, ficou órfão de pai e mãe – ambos imigrantes
italianos – devido à epidemia de gripe espanhola. Aos
doze anos começou a trabalhar nas industrias Bacchi,
na área de manutenção de máquinas. Aos 14 anos ingressou na Estrada de Ferro Sorocabana, como auxiliar de serviços gerais onde, aposentou-se aos 44 anos
de idade, com 30 anos de serviços prestados à ferrovia
como Chefe Geral de Manutenção no Depósito Regional de Botucatu. Após sua longa e vencida etapa de
ferroviário, iniciou um novo mister em sua vida, prestando serviços à comunidade botucatuense, como encanador, montador de bombas hidráulicas para os bairros que não possuíam água encanada. Casou-se em 04
de março de 1947, com Anna Maria Lourenção Barbin
tendo os filhos : Reginaldo, Regina e Renaldo, diplomados pela UNESP – Campus de Botucatu, casados e
residentes na Vila dos Lavradores. Alfredo Barbin,
homem humilde, sempre generoso com os pobres, colaborou muito com a Paróquia do Sagrado Coração de
Jesus, na Vila dos Lavradores, desde a concretização
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das obras de construção da igreja, nos eventos sociais
e comunitários, bem como, o bairro que residiu por
mais de 50 anos.Alfredo Barbin, faleceu aos 85 anos,
no dia 07 de março de 1992.

Alfredo Cardinalli, Avenida

Parque Residencial Nazaré – Decreto Nº 3.258/82
Nasceu na cidade de São Giorpi D’Pezaro na Itália no
ano de 1898, veio para o Brasil com seus pais e irmã
em 1901 e viveram na Fazenda Serra Negra em Vitoriana. Em 1912 mudou-se para a sede do município (
Botucatu ),onde seus pais adquiriram uma gleba de terra
na então Rua do Sapo, hoje Rangel Pestana entre a Rua
Visconde do Rio Branco e Prefeito Tonico de Barros.
Pertenceu a Banda Musical da cidade por muitos anos,
tocava Clarinete. Foi comerciante por mais de 30 anos
e o primeiro à implantar vendas de móveis, colchões e
artigos de inverno pelo sistema de prestação. Naturalizou-se brasileiro. Era casado com Dona Clementina
Cavallari,tendo três filhas : Olga, Alzira e Dalva. Faleceu em 27 de Outubro de 1956, estando sepultado em
Botucatu.

Alfredo Corrêa, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.677 de 10/09/1997
Nasceu em 21 de outubro de 1904. Foi casado com a
Sra. Etelvina Spirandeli Corrêa, e desta união nasceram sete filhos : Hélio, Neli, Odila, Nelson, Zenith,
Elza, Marcio. Trabalhou como Juiz de Paz em Pardinho e, também, trabalhou como Oficial de Registro
Civil. Em Botucatu, foi comerciante, estabelecido com
loja de secos e molhados, à Rua Amando de Barros, nº
1.440, por 44 anos. Faleceu em 31 de maio de 1993.

Alfredo Franklin de Mattos, Rua
Vila Ema – Lei Nº 912 de 28/12/1960

Nasceu em Guaratinguetá (SP). Mudou-se para Botucatu em 1919. Cursou o Instituto Nacional de Música
do Rio de Janeiro, onde foi aluno de Francisco Braga.
Terminado o curso recebeu medalha pela sua destacada aplicação. Em São Paulo entrou em contato com
professores e artistas. Nessa época prestou concurso
para professor catedrático da Cadeira de Música da
Escola Normal de Botucatu, sendo classificado em primeiro lugar. No exercício do magistério, sua atuação
foi brilhante até seus últimos dias. Seguidor do maestro Gomes Junior que havia introduzido o Canto Orfeônico nas Escolas Normais, em cursos primários, organizou na Escola Normal de Botucatu, magnífico conjunto orfeônico , cuja fama ultrapassou as fronteiras
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do Estado. Entusiasta, o Prof.
Mattos transformou sua sala de
aulas, a que deu o nome de Francisco Braga, num verdadeiro museu musical, onde recolheu, além
dos trabalhos de seus alunos, retratos, partituras musicais de compositores nacionais. Foi o autor do
hino da Escola Normal de Botucatu. Colaborou, assiduamente, no jornal “Correio de Botucatu”. Foi casado com Da. Joana de Mattos e tiveram os filhos : Nelson e Sebastião. O Prof. Alfredo Franklin de Mattos,
faleceu em 15 de dezembro de 1947. Musicista, poeta
e teatrólogo.

Alfredo Padovan, Rua
Jardim Brasil –

Nasceu na cidade de São Manuel/
SP em 17 de abril de 1900. Filho
de Cirilo Padovan e Cornélia Marcolan Padovan. Casou-se com Sophia Pinheiro Ribeiro, de tradicional família botucatuense, com
quem teve três filhos : Alfredo
Hélio Ribeiro Padovan – médico
oftalmologista; José Célio Ribeiro Padovan – Contador; e Carlos Eduardo Ribeiro Padovan – Comerciante. Alfredo Padovan era fazendeiro
e comerciante. Faleceu Botucatu, em 14 março de 1974,
com 74 anos de idade.

Alfredo Thomaz Fazzio, Rua
Jardim Peabiru –

Nasceu em Botucatu aos 15 de outubro de 1908 e faleceu em sua terra natal em 12 de abril de 1966. Filho de
Gregório Fazzio e de Pedrina do Amaral Fazzio, casado com Carolina Iolanda Fazzio. Seuus filhos Gregório Fazzio Neto, gerente da Finasa e atual correspondente da Folha de São Paulo; Adelina Eli Fazzio, professora do Estado; Vicente Fazzio, comerciante em
Bragança Paulista e Denise Fazzio. Alfredo Thomaz
na década de 1920 formou-se professor de Corte e
Costura, pela Escola Italiana de São Paulo.Era o mais
jovem elemento de sua turma ( 14 anos ). Com sua
sublime vocação pela costura, Alfredo transformou-se,
na época, em um alfaiate de grande expressão. Chamava a atenção pela facilidade com que executava qualquer peça de roupa, desde flaque até roupas para militares e sacerdotes. Costurava, com grande habilidade,
roupas femininas. Por vários anos foi fornecedor dos
uniformes dos ferroviários da antiga Estrada de Ferro
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Sorocabana. Nas horas de laser tinha como habito a
leitura e procurava acompanhar a evolução do mundo,
principalmente ao ligado à costura.Por longos anos
ministrou aulas de Corte e Costura em Botucatu e alguns anos antes de seu falecimento foi professor na
Escola Sesi. Alfaiate de profissão, esteve estabelecido
com lojas na Rua Amando de Barros e João Passos.
Foi o inventor do “Molde Articulado Fazzio”, muito
conhecido em várias partes do país; molde este que
facilita o Corte de roupas de pessoas principiantes e
mesmo daquelas que já possuem prática.Desenvolveu
vários métodos anteriores ao Molde Articulado, como
a régua mágica e o disco girador de medidas. Foi Diretor da Associação dos Alfaiates de Botucatu, ao lado
de Alfredo Tortorella e de outros tradicionais alfaiates
da cidade. Apaixonado pelo esporte bretão, foi Diretor, por vários anos, do Departamento de Futebol da A
A Botucatuense. Pertenceu a Maçonaria. Foi sócio do
Botucatu Tênis Clube, 24 de Maio, Centro Cultural, A
A Botucatuense e outros.

Alice Canola Neris, Rua

Conj. Habitacional Joaquim Vernini – Lei Nº 4.722 de
03/07/2006
Nasceu em Lins, SP, em 1º de
dezembro de 1935, filha do
Senhor João Canola e da Sra.
Esperança Fernandes. Desde cedo
iniciou suas atividades laborativas
ajudando os pais nas lides
agrícolas. Em 26 de setembro de
1953 contraiu núpcias com o Sr.
Jorge Neris, funcionário da Companhia Paulista de
Força e Luz ( CPFL ), com quem teve os filhos : Marisa,
Maria Luiza, Mauro, Mario, Maristela, Marly e Mary
Andréia, que lhes deram doze netos e quatro bisnetos,
até a presente data. Em 1972, seu esposo foi transferido
para Botucatu e nesta cidade o casal se estabeleceu em
definitivo crescendo e criando sua prole. Alice,
ocupando-se das lides domésticas, não deixou de
grangear a amizade de muitos botucatuenses. Acolhia
e ajudava àqueles que necessitavam e acorriam a sua
casa. Dedicava-se à vida religiosa e com suas palavras
e exemplos foi modelo de esposa, mãe, avó e amiga.
Alice Canola Neris faleceu, em Botucatu, no dia 18 de
junho de 2002, aos 66 anos de idade.

Almiro Bernardes,Expedicionário;
Rua
Vila Maria – Lei Nº 69 de 29 de agosto de 1945.

Nasceu em Botucatu, no dia 18 de dezembro de 1915.Fi-
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lho de Virgilio Francisco Bernardo e de Dona Maria Soares Bernardo. Tinha os irmãos : Benedito, Agemiro, Julieta, Alina, Leonor, Aninha, Joaquina, Sebastiana,
João e Lazaro. Desde os doze anos
ajudava o pai, lavrador, nos serviços da terra e, posteriormente, começou a transportar boiadas de fazenda em fazenda. Alistou-se no Exercito em 1942 no
16o Batalhão de Caça..Foi pracinha botucatuense da
FEB ( Força Expedicionária Brasileira ) durante a segunda guerra mundial. Teve participação destacada na
Batalha de Monte Castelo, na Itália; onde os brasileiros alcançaram a vitória lutando contra as forças alemãs. No combate veio a falecer sendo o único soldado
botucatuense que repousa em terras italianas. Foi agraciado com as medalhas de Campanha, Cruz de Combate de 2o Classe e Sangue do Brasil – a mais importante comenda da FEB - O Expedicionário Almiro Bernardes, faleceu na Itália, no dia 12 de dezembro de 1949.

versas entidades filantrópicas, Álvaro de Carvalho
Azanha contribuiu com seu esforço para a fundação da
APAE ( 1969 ), do TLC de Botucatu, do Hospital Sorocabana.

Álvaro de Carvalho Azanha, Rua

Alzira Domingues de Oliveira, Rua

Nasceu em Botucatu aos 05 de
março de 1926 e faleceu a 12 de
março de 1982.Filho de Sebastião
Azanha Scarmahane e Ana Florisa
Scarmahane. Realizou seus estudos até o quarto ano do Ensino
Fundamental na Escola Normal de
Botucatu. Casou-se com Antonia
Forte Azanha e, dessa união nasceram três filhos : Wilson Roberto, Fernando José e
Sônia Maria Azanha.Ferroviário da antiga Estrada de
Ferro Sorocabana, aposentou-se no cargo de Chefe do
Depósito da FEPASA em Botucatu. Conhecido nos
meios religiosos. Participou de inúmeros Cursilhos de
Cristandade, Encontros de Casais, Encontros de Jovens,
Encontros de Estudantes. Mas foi na realidade junto à
juventude que sua presença se fazia mais constante. O
curso de Treinamento de Liderança Crista era a sua
paixão. Sentia no jovem a força viva para uma renovação da sociedade, em termos mais humanos, mais vibrantes e mais reais. Co-fundador de várias comunidades jovens de Botucatu e da região. Colaborador incansável da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, como
Ministro da Eucaristia, levou a doentes e incapacitados o Corpo de Cristo, peregrinando sistematicamente
pelas ruas da Vila dos Lavradores. Durante a sua existência batalhou muito pelo esporte amador sendo , durante muitos anos, Juiz de Futebol. Colaborador de di-

Natural de Guareí (SP) – nascida em 10 de março de
1916 e falecida em 27 de julho de 1990, aos 74 anos.
Era filha de João Marcelino Domingues e dona Liduina Rosa Domingues. Casada com Armando de Oliveira de quem ficou viúva e teve dois filhos : Antonio
Brás, popularmente conhecido como “Antonio do Cavaco” e que também foi ciclista, conquistando por Botucatu, inúmeras medalhas; e Maria Aparecida. Dona
Alzira residiu em Botucatu, na Vila Aparecida, sendo
uma das desbravadoras daquele bairro. Junto com sua
família, muito contribuiu na construção da Igreja de
Nossa Senhora Aparecida.

Jardim Reflorenda – Decreto Nº 3.103/82

Álvaro Zacharias, Rua

Porto Said – Distrito de Vitoriana – Lei Nº 2.916
de 25/10/1989
Natural de Botucatu, nascido a 07 de setembro de 1925.
Filho de Said Zacharias e Durvalina Nunes Zacharias.
Casou-se com Mercedes Monteferrante tendo os filhos
Maria Cristina Zacharias e Antonio Carlos Zacharias.
Profissionalmente estabeleceu-se como Farmacêutico
Prático na Avenida Dom Lúcio, com a Droga Avenida.
Foi o idealizador do Loteamento Porto Said, localizado na Fazenda São João, distrito de Vitoriana, neste
município e, juntamente com o seu irmão Marciano
Zacharias o tornaram realidade. Teve atuação na parte
social do Botucatu Tênis Clube como membro ativo.
Faleceu nesta cidade, em 16 de março de 1985.
Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.301 de 08/12/1993

Alzira Ceranto Inocêncio, Rua

Projeto de Lei Nº 038 de 05/06/2006 ( Lei 4741 )
Altos da Serra
Nasceu no dia 23/02/1935 na cidade de Botucatu (SP).
Filha de Ricardo Ceranto e Thereza Ferreira Ceranto.
Residiu na fazenda Santa Rosa . Estudou na escola rural conhecida como Fazenda Boa Vista, posteriormente transferiu-se para Pardinho (SP). Mudou-se para
Botucatu em 1949, onde concluiu seus estudos na Escola Normal, formando-se professora em 1954. Casouse aos 21 anos com Alcides Rossetto tendo dois filhos
: Ângela Maria Aparecida Rosseto e Antonio Ricardo
Rossetto. Alzira era funcionária federal exercendo o
cargo de Agente Postal dos Correios.Trabalhou nesse
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mister de 1955 a 1978. Enviuvou e casou-se em segundas núpcias com o Sr. Francisco Inocêncio, funcionário da Fepasa. Dessa união nasceram dois filhos : Silmara e Francisco Inocêncio Neto. Aposentando-se Alzira passa a dedicar-se às obras de evangelização da
Igreja Assembléia de Deus, trabalhando na assistência
social. Em 1987 efetuou a doação de uma área de
10.000 m2 para a instalação do Desafio Jovem de Botucatu, com a finalidade de prestar assistência às pessoas drogadas, nessa oportunidade assistiu, juntamente com o presidente Valter Reis, cerca de 900 famílias.
A Sra. Alzira Seranto Inocêncio, faleceu no dia 08 de
outubro de 2004.

direto da Itália para Botucatu, onde permaneceu até
morrer. Era político ativo do antigo PRP (Partido Republicano Paulista ). Foi Vice-Prefeito ( cargo que não
era oficializado na época ). Samaritano por natureza,
ajudou como voluntário na gripe espahola em 1918,
sua esposa e filha também ficaram doentes. Ajudou
várias famílias que não tinham recursos, levando para
São Paulo, pagando todas as despesas com transporte
e alimentação. Na Revolução de 1934 os gaúchos ficaram em sua loja e ainda requisitaram todos os produtos. Ajudou a construir a Igreja do Bairro (Sagrado Coração de Jesus ) e outras melhorias.

Amabíle dos Santos Palombarini,
Rua

Centro – Lei Nº 246 de 05 de janeiro de 1917.

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4.393 de
02/06/2003
Nasceu na Fazenda Bela Vista no
município de Botucatu, no dia 08
de julho de 1926. Filha de Rigo
Berto Palombarini e Rosa Brotto.
Casou-se com Pedro Ferreira dos
Santos em 19/02/1944 com tem
teve o filho Henrique Ferreira dos
Santos.Trabalhou como quituteira durante muitos anos.Exerceu as
atividades de serviços gerais na Companhia Paulista
de Força e Luz. Foi uma das fundadoras do Clube
Amigos do Rádio com participação diária no programa apresentado por Waldemir Ramos.Como presidente do Clube “amigos do rádio” por vários anos sempre
foi elogiada por sua determinação, liderança e incansável desejo de servir o próximo.

Amadeu Santi, Rua

Vila dos Lavradores – Lei Nº 765 de 21/03/1959
Nasceu em Treviso, Itália aos 21
de abril de 1882 e, faleceu em
Botucatu (SP) em 30 de março de
1958. Casou-se com Philomena
Guilhaumon Santi com quem teve
os filhos : Antonietta Thereza Santi Giacoia, Ana Santi Giachitti,
Adolgisa Santi Teixeira Pinto, Alice Santi Henrique e Alzira Santi. Comerciante – possuía uma loja de secos, molhados e armarinhos na Vila
dos Lavradores. Seu comércio ficava aberto direto inclusive aos domingos, só fechava quando ia pescar, que
era seu passatempo favorito. Um de seus maiores fornecedores era a Industria Matarazzo. Amadeu Santi veio

Amando de Barros, Rua

O Coronel Amando de Barros (
Coronel da Guarda Nacional ),
nasceu em Piracicaba, aos 14 de setembro de 1860. Foram seus pais
Joaquim do Amaral Barros e dona
Liduina Ribeiro. Fez seu curso primário na antiga Vila Nova da Constituição. Aos 16 anos veio para Botucatu, sendo que em 1876, já era
balconista da casa comercial de Chico Picão, que depois
seria o Barão do Amaral. Com o tempo, passou-se para a
casa comercial de Antonio Ferreira da Silva Veiga Russo.
Aos poucos foi-se impondo ao patrão, que acabou admitindo-o como sócio. Estava constituída a Firma Russo &
Barros. Em 1884 estabeleceu-se por conta própria. Surgiu a Casa Amando que, por muitos anos, constituiu-se
numa das melhores casas comerciais de Botucatu. Deixando o comércio para dedicar-se à política, o Cel. Amando
de Barros, integrou o nascente Partido Republicano Paulista. Foi vereador em várias legislaturas. Em 1890, após
a Proclamação da Republica, Amando de Barros foi membro do primeiro Conselho de Intendência de Botucatu.
Em 1910, foi eleito Deputado Estadual, pelo quinto distrito eleitoral, que congregava os municípios da média
sorocabana. Foi re-eleito em várias legislaturas. Botucatu
progrediu muito sob a influencia de Amando de Barros. A
criação da Escola Normal, em 1911, é fruto de seu trabalho. Na criação e instalação do Bispado, fez parte da grande
comissão para tal fim escolhida. Ao faleceu legou vultosa
quantia para o Orfanato, que seria mais tarde, a Casa das
Meninas “Amando de Barros”. Deixou legados para a Catedral, Casas de Caridade e Obras Pias. Construiu, na
Misericórdia Botucatuense, o pavilhão para tratamento
de tuberculosos. Só deixou o cargo de Deputado quando
adoeceu gravemente. Faleceu em São Paulo, em 13 de
dezembro de 1920. Foi sepultado em Botucatu.Nota: A
segunda rua botucatuense foi a Rua do Comércio, tam-
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bém conhecida pelo nome de rua de Cima, depois Rua
do Riachuelo e, atualmente, Rua Amando de Barros,
principal via pública considerada o centro de comércio da cidade.

Amaro Alves Almeida, Prof; Rua
Vila Maria – Decreto Nº 2401/76

O Professor Amaro Alves de Almeida era filho de Mebello Alves de Almeida e Ludovina Alves de Lima,
natural da cidade de Tietê (SP) . Casou-se, aos 26 anos,
com a Sra. Leonor de Camargo, filha de Alfredo de
Camargo Penteado e Dona Leonor Gusmão de Camargo, natural de Tietê, aos 21 de junho de 1913, sendo a
cerimônia religiosa realizada na matriz de Santana de
Botucatu sendo oficiante o padre Paschoal Canesse. O
Professor Amaro Alves foi lente da Escola Normal de
Botucatu.

Amazonas, Rua

Jardim Centenário – Distrito Rubião Junior –
Mulheres guerreiras da Antiguidade que habitavam a
Ásia Menor e cuja existência alguns consideravam lendária. No séc. XVI, essa designação foi dada às mulheres com as mesmas características, cuja existência
histórica é discutida, e que combateram os conquistadores ibéricos na região depois cognominada
Amazônia.Nome dado ao maior Estado brasileiro com
156.444 Km2 cuja capital é Manaus, antes conhecida
como Povoado da Barra; Estado situado na região norte do Brasil. Possui a maior e mais densa floresta do
Brasil.La se encontram várias montanhas como : Serra
do Imeri com 3014 metros de altura no pico da Neblina, ponto culminante do Brasil. Principais rios : Tapajós, Canuma, Madeira, Purus, Coari, Juruá, Jutai, Ica,
Japura, Negro, Solimões, todos os rios diretos e indiretos do maior rio brasileiro o Amazonas.

Amélia Ferreira Varges, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº4.243 de 02/05/2002
Amélia Ferreira Varges nasceu em 20 de agosto de 1905,
em Belo Campo, Bahia; filha de Ludovico Ferreira Varges e Vicença Ferreira Campos. Seus pais eram fazendeiros em Vitória da Conquista. Dona Amélia casou-se com
Luiz Gonçalves Quaresma, natural de Vitória da Conquista, em 06 de maio de 1920. Morou em Campinas de 1957
a 1983 e de 1984 a 1993 em Botucatu. Desse casamento
nasceram os filhos, Ludovico Gonçalves Quaresma, Sigefredo Gonçalves Quaresma, Teodora Quaresma Varges,
Antonio Quaresma Varges, Teocarlos Quaresma Varges,
Vitória dos Santos Quaresma, Sifredo Gonçalves Qua-
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resma, Osvaldo Gonçalves Quaresma. Dona Amélia faleceu em Botucatu no dia 21/06/1993 aos 88 anos.

Américo Buchignani, Rua
Vila Cintra – Decreto Nº 9.461/77

Nasceu em 03 de abril de 1907. Foi funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu onde exercia a profissão de Carpinteiro, tendo servido nossa comunidade
por longos anos. Sócio-fundador da Associação de funcionários da Prefeitura, muito contribuiu para o desenvolvimento dessa entidade.São seus filhos : Natal Buchignani, Sergio Augusto, Maria do Carmo Buchignani de Andrade e Carlos Buchignani. Américo Buchignani faleceu no dia 07 de julho de 1970.

Américo Giraldella, Rua

Jardim Paraíso – Decreto Nº 2979 de 29/09/1981.
Nascido em 27 de setembro de 1915, filho de Victorio
Giraldella e Juvenaldi Honorina, residente em Botucatu, casou-se com Dona Yolanda Milanesi, em julho de
1936, tiveram sete filhos; proporcionou-lhes boas escolas e os preparou para a vida ensinando-lhes
as profissões básicas para uma
pessoa sobreviver. Iniciou sua carreira como empregado ferroviário
em 1932, passando por diversas
áreas e departamentos da Estrada
de Ferro Sorocabana, chegando
então ao seu objetivo, exercer a
Chefia do Depósito da referida Estrada de Ferro em
Botucatu. Pessoa de bom relacionamento na cidade,
era carismático e conquistou a simpatia do povo botucatuense. Por ser músico participava de todas as comemorações cívicas, culturais, esportivas e religiosas.
Vivia envolvido na política e trabalhava em prol da
comunidade carente, ajudava instituições como : hospitais, asilo, orfanatos, creches e a todos que a ele procurava. Faleceu em 27 de junho de 1969, já então aposentado da Estrada de Ferro Sorocabana, como Chefe
de Depósito, funcionário exemplar muito bem relacionado com seus subordinados. Prestou grandes serviços à Ferrovia.

Américo Luvisuto, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.715 de 05/11/1997
Américo Luvisutto nasceu em 08 de outubro de 1928,
era filho de Ignês Victor Luvisutto e de Domingos João
Luvisutto. Foi casado com Olegaria da Silva Luvisutto. Era ferroviário, começou a trabalhar na ferrovia no
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ano de 1946, aposentando-se após 30 anos de serviço
em 1976, em Botucatu. Foi um dos primeiros a construir seu rancho na Vila Jardim da Mina, sendo um dos
pioneiros do local. Trabalhou e dedicou-se para o desenvolvimento daquela localidade. Faleceu em 16 de
agosto de 1991.

Américo Veiga, Praça
Centro –

Américo da Silva Veiga, nasceu em 1866. Estudou em
São Paulo na Escola Normal “Caetano de Campos” Foi
o primeiro mestre botucatuense. Professor, poeta, musicista, Américo compôs o primeiro “Hino a Botucatu” de que se tem notícia. Em 1953, José da Rocha
Torres assobiava a melodia repassada ao papel por Vicente Moscogliato, enquanto Antonio Tílio reconstituiu os versos. Consta das Atas da Câmara que, a 17 de
agosto de 1893, “foi lido um oficio do Professor Normalista Américo da Silva Veiga, exigindo o diploma
de sua nomeação de professor da 1a cadeira do sexo
masculino desta cidade’. Gostava muito de música.
Fundou e dirigiu uma banda musical composta de jovens estudantes. O Professor Américo Veiga também
compôs hino ao trabalho e fez-se autor de circulação
nacional mediante método de teoria musical editado
na capital do Estado. Com a instalação do Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”, foi a este incorporado e
ali terminou a vida profissional. Solteiro,faleceu relativamente moço em 28 de julho de 1917.

Amizade, Rua
Recanto Azul –

Sentimento fiel de afeição, simpatia, estima ou ternura
entre as pessoas que geralmente não são ligadas por
laços de família ou por atração sexual. Estima, simpatia ou camaradagem entre grupos ou entidades. Vinculação de caráter exclusivamente social. Entendimento,
concordância, fraternidade.

Ana Galdino de Oliveira, Rua

Jardim Residencial Park – Lei Nº3.518 de 30/04/1996
Nasceu em 17 de maio de 1938, e viveu sua infância
em sitio na divisa do município, tendo vida simples e
humilde. Mudou-se para a cidade de Botucatu ainda
adolescente, vindo a casar-se em 21 de março de 1959,
com o Sr. Daniel de Oliveira Cardoso, com o qual teve
seis filhos: Vilma Aparecida, Amarildo Aparecido, Isabel Cristina, Silvia Cristina, Fernando Aparecido e
Daniela Cristina de Oliveira. Foi moradora do Bairro
Alto por muitos anos, sendo muito querida pela comu-
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nidade local, pois tratava-se de uma pessoa generosa e
dedicada ao próximo. Faleceu em 23 de setembro de
1988.

Ana Julia Prado Oliveira, Profa;
Rua
Parque Res. Primavera – Decreto Nº 3.659/85

Ana Julia Prado Oliveira, filha de Joaquim Prado e
Amélia Silveira Prado, nasceu em Botucatu aos 13 de
junho de 1908. Passou a sua infância nesta cidade onde
recebeu o seu 1º Diploma de Curso Primário no Grupo
Escolar “ Dr. Cardoso de Almeida”. Em 1925 foi diplomada professora primária pela Escola Normal de
Botucatu. De 1926 a 1927 trabalhou como substituta
efetiva dos grupos escolares “ Dr. Cardoso de Almeida” e Grupo Escolar Modelo anexo à Escola Normal
de Botucatu. Em 15 de março de 1928 foi nomeada
para reger a 2ª Escola Mista Rural de Rubião Junior,
sendo em 17 de março de 1932 nomeada para exercer
o cargo de Diretora professora das Escolas Reunidas
rurais de Rubião Junior em Botucatu. Mais tarde por
anexação de uma outra escola, as reunidas passaram a
GrupoEscolar, sendo ela nomeada Diretora do estabelecimento. No ano de 1932, quando se verificou a Revolução Constitucionalista, sua dedicação a São Paulo
e aos seus alunos mais salientou, além de lecionar algumas horas, angariava donativos que eram trazidos
para os comitês de Botucatu. Em 1937 casou-se com
Júlio Botignoli, fazendeiro de Rubião Junior, e depois
do casamento por obrigações de dona de casa teve que
deixar o cargo de Diretora, tendo sido nomeada em 1938
para Adjunta do Grupo Escolar “ Dom Lúcio Antunes
de Souza” de Botucatu e mais tarde para o Grupo Escolar “ José Gomes Pinheiro” onde permaneceu até a
sua aposentadoria em outubro de 1953. Em 1944 falecendo o seu marido ficou ainda residindo em Botucatu. Em 1955 contraiu novas núpcias com Diomedes Gomes de Oliveira, tendo então transferido sua residência para São Paulo. Dois anos antes de seu falecimento
transferiu sua residência para Botucatu, sua terra natal
que jamais foi esquecida.

Anna de Lourdes Padovani, Rua
Jardim Paraíso II – Lei Nº 3. 949 de 14/10/1999

Anna de Lourdes Padovani nasceu em Botucatu, no
dia 19 de julho de 1931, filha do Sr. Luis César Bassetto e da Sra. Albina Celestrim, sendo a terceira, de um
total de oito, neta de imigrantes italianos. Casou-se em
15 de novembro de 1952 com Romeu Padovani, comerciante. Desse casamento nasceram Antonio Luiz
Padovani, Fátima Maria Padovani, Romeu Padovani

RUAS BOTUCATUENSES
Junior e Reginaldo Padovani.Trabalhou com seu marido, na manufatura de colchões de crina, capim, algodão e palha na antiga Colchoaria Botucatuense. Com o
falecimento de seu esposo em 03 de novembro de 1972,
passou a dirigir, juntamente com sua cunhada Maria
de Lourdes, a Casa de Móveis Botucatuense. Faleceu
em 25 de março de 1983, aos 51 anos de idade.

Ana Maria Galdino Simonazzi, Rua
Jardim Santa Cecília – Lei Nº 3.673 de 02/09/1997

Nasceu em Botucatu, residindo toda a sua vida no Bairro do Lavapés. Foi casada com o Sr. Luiz Antonio Simonazzi, e desta união nasceram 03 filhos : Bruno Luiz,
Paulo André e Aline Fernanda. Foi funcionária da Santa Casa de Misericórdia de Botucatu.Faleceu em 23 de
agosto de 1995.

Ana Thadei Gabriel, Rua

Parque São Domingos – Projeto de Lei Nº 159 de 03/
08/1982.
Conhecida como Dna, Nineta,
nasceu em Áquila, na Itália no dia
1o de Abril de 1895. Era filha de
Pedro Thadei e Laura Cherubin
Thadei – italianos. Imigrou para
o Brasil, vindo a residir em Botucatu, com seus pais com a idade de
7 anos, em 1902. Morou inicialmente em fazendas na região de Botucatu, onde seu pai as administrava. Em 1910, com os pais,
fixou residência na cidade, no Bairro do Lavapés onde
seu pai possuía um armazém de secos e molhados ; a conhecida Casa Thadei. Em 1920, casou-se com Carlos Gabriel de nacionalidade libaneza, comerciante nesta cidade. Teve oito filhos : Helena, Antonio, Leonor, Adma,
Laura, Horácio, Sophia e Nelson, todos botucatuenses e
formados em nossas escolas. Falava 4 linguas : italiano,
português, árabe e espanhol. No período de 1936 a 1958,
foi proprietária da Pensão Santana, na Praça Rubião Junior, 163, hoje extinta. Durante esse período residiram ali,
professores e estudantes vindos de várias regiões do Estado que aqui aportavam à procura de nossas escolas que na
época eram as melhores e únicas da região. Muitos desses
estudantes hoje ocupam cargos importantes na vida política e pública do Estado. Tornou-se conhecida pela bondade e carinho no tratamento desses moços que nela encontravam uma verdadeira mãe. Trabalhou muito, sem
medir cansaço, para diversas instituições assistenciais
de nossa cidade, principalmente para a APAE, colaborando com seu artesanato. Faleceu aos 87 anos, no dia
26 de abril de 1982, sendo sepultada nesta cidade.
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Anacleto Ivo Garzezi, Rua

Conj. Hab. Dom Enrique Golland Trindade – Decreto
Nº 3.255/82
Nasceu em Botucatu/SP no dia 30 de novembro de
1918, na rua Rangel Pestana, 671.
Filho de João Garzezi – grande futebolista da Associação Atlética
Botucatuense – e da Sra. Maria
Cavalari Garzezi. Desde jovem
trabalhou no armazém de seu pai.
Relojoeiro durante 30 anos, seu
estabelecimento era na Rua
Amando de Barros. Começou a
trabalhar na profissão de relojoeiro aos 12 anos com o Sr. Francisco Dicola.Casou-se com a Sra. Adelaide Liguori Garzezi nascendo, dessa união, os filhos : Aydê Garzezi de
Carvalho – professora; Ivete Garzezi Cassetari – Professora; Norma Garzezi Peres – Veterinária; Sandra Maria Garzezi – Professora. Anacleto Ivo Garzezi faleceu
no dia 07 de setembro de 1982 – com 63 anos – na
cidade de Botucatu, onde está sepultado.

Andorinhas, Alameda
Parque das Brisas –

Nome comum a todos os pássaros da família dos Hirundinídeos, utilíssimos pela caça que dão aos insetos.
Voz : chilra, chilrea, gazeia, gorjeia, grinfa, trinfa. Andorinha do mato : pássaro da Amazônia, da família dos
buconídeos.

Andrade,Capitão; Rua

Vila Auxiliadora – Lei Nº 331 de 17/06/1953
José Antonio de Andrade, conhecido como Capitão
Andrade, nasceu em 1828 na Vila de São José do
Paraíba.Filho
de
Manoel
Joaquim
de
Andrade.Trabalhou para o Barão de Itapura na cidade
de Dois Córregos e, lutou na Guerra do Paraguai, fazendo parte do Batalhão de Campinas. Veio para Botucatu por volta de 1896, para administrar fazenda de
sua família, aqui constituiu família e, residiu por muitos anos. O Capitão Andrade faleceu em Botucatu e
está sepultado no Cemitério Portal das Cruzes.

André Félix, Estrada

Estrada da Cascata Véu de Noiva – Lei Nº 3.182
de 15/09/1992
Nasceu em 1897 em Silveiras, cidade do extremo leste
do Estado, próximo da fronteira do Rio de Janeiro; de
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pai italiano e mãe brasileira. Foram seus pais, Raphael
Felice e Maria Amélia. Estabelecendo-se, posteriormente, em Barueri, próximo de São Paulo, junto com seus
pais e irmãos, André Felix, ainda menino, começou
a trabalhar na Estrada de Ferro Sorocabana, onde
exerceu várias atividades até aposentar-se em 1952.
Nos seus mais de 40 anos de trabalho, acompanhou
a penetração da Estrada de Ferro Sorocabana pelo
interior do Estado, participando da desbravação do
então sertão paulista, vendo nascer as atuais cidades
de Assis, Presidente Prudente e outras. Nessas andanças, tendo sempre ao lado sua esposa Joaninha,
criou sua família constituída por 3 filhas e 3
filhos.Alzira Félix de Melo, Delmira Félix Damato,
Dalila Félix, Dr. Newton Félix, advogado, Wilson
Félix, professor, e Dr. Whelton Félix, advogado e
Técnico de Ensino. Foi membro da Loja Maçônica
de Botucatu, onde alcançou grau elevado em sua hierarquia. Após seu falecimento em maio de 1977,
estando já viúvo, seus herdeiros, atendendo solicitação do governo municipal, fizeram doação de larga faixa de terreno do sitio Ipê, possibilitando a abertura do novo trecho retificado da estrada para o local
denominado “Véu de Noiva”. André Félix faleceu em
15 de maio de 1977.

André Rocha, Maestro; Rua

Vila Rodrigues Alves – Lei Nº 418 de 01/09/1954
André Rocha tem seu nome numa das ruas de Botucatu. Não foi político e nem capitão de industria. Não foi
milionário e nem filantropo. Foi simplesmente um artista. Um músico notável. Verdadeiramente um maestro. Conhecia a divina arte como poucos. E dentro de
sua simplicidade e modéstia, era admirado pelo povo
de Botucatu.Foi companheiro de Vicente Moscogliato, seu companheiro na orquestra do velho Cine Cassino, onde tocavam verdadeiros professores de música,
sob a regência do notável pianista Luiz Cardoso.Em
1906, dirigia a orquestra Santana. André Rocha nasceu em Araritaguába, hoje Porto Feliz. Moço veio para
Botucatu, acompanhando sua irmã dona Mariquinha
Rocha viúva de Francisco Torres.O maestro André
Rocha, vicentino convicto, espírito profundamente religioso, faleceu em Botucatu.

Angelin Foglia, Rua

Vila Carmelo – Decreto Nº 1.457/68
Ângelo Foglia, mais conhecido por Angelim Foglia,
nasceu na Itália, em Moglia, em 7 de julho de 1873.
Filho de Pedro Foglia e Letícia Gatti. Aportou ao Brasil, na última década de 1800. Casou-se com Dona
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Carolina Rossi, de cujo consórcio tiveram 11 filhos,
todos brasileiros e botucatuenses. Foi um dos pioneiros no plantio do café em nossa cidade, pois em sua
chácara, já em 1910, existiam para mais de mil pés de
café. Além de chacareiro, exerceu a profissão modesta
de carroceiro por muitos anos, tornando-se um dos tipos populares da antiga Vila dos Lavradores.Gênio alegre e comunicativo, Angelim Foglia, não teve jamais
dificuldades em granjear amizades ao redor de si; dotado de grande popularidade, o que lhe valeu ser um
elemento indispensável em quase todas as festas realizadas naquele bairro.Com o crescimento da Vila dos
Lavradores a sua chácara foi loteada com a denominação de Vila Fóglia e, em seu seio brotam residências as
mais variadas.Faleceu em 4 setembro de 1947, aos 74
anos de idade, dos quais 50 vividos em nossa cidade e
na Vila dos Lavradores.

Angelina Freire Emilio, Rua

Vila Real da Barra Bonita – Lei Nº 4.053 de 06/09/
2000
Nasceu em Botucatu, em 15 de janeiro de 1925, sendo
filha de Augusto Freire da Palma e de Ernestina David
Freire da Palma. Casou-se com João Emilio, Funcionário Público Federal, em 11 de janeiro de 1949 e desta união nasceram os filhos : João Emilio Filho,Walter
Emilio,Wilson Emilio e Heraldo Emilio. Dona Angelina
durante toda a sua vida lutou incansavelmente, de maneira anônima, em prol dos menos favorecidos, dando-lhes
além de auxilio material, sempre uma palavra de conforto
e de esperança.Faleceu em 27 de setembro de 1993.

Angelino de Oliveira , Rua
Jardim Panorama – Lei Nº 1.187/64

Angelino de Oliveira, nasceu em
Itaporanga – 17 de junho de 1889
e, faleceu em Botucatu – 24 de
abril de 1964.Veio para Botucatu
com seis anos de idade, e aqui ficou e viveu e se encontrou.Foi comerciante, Diretor Artístico da
Radio PRF-8, Dentista e Musico.
Sua música reflete inteira a presença desta cidade : as serenatas, os amigos, os sentimentos pelas coisas dela, as festas populares. O poeta
Angelino de Oliveira marcou época na cultura popular
botucatuense; compositor, autor de inúmeras obras de
nosso cancioneiro, ficou famoso com a canção “Tristezas do Jeca” uma das obras primas do folclore nacional. Inúmeras vezes gravada, foi levada para o cinema
onde ficou popularmente conhecida nas produções de
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Amâncio Mazzaropi. “Tristezas do Jeca” composto no
ano de 1922 e inspirada no “Jeca” de Monteiro Lobato, esta dolente toada-canção de Angelino de Oliveira
vive sobretudo pela primorosa letra, que fixa admiravelmente o caráter e a vida da figura idealizada do caipira paulista.

lo Covre naturalizou-se brasileiro em 1935. Ângelo
Covre, faleceu no dia 24 de novembro de 1954 em Botucatu onde está sepultado.

Ângelo Antonio Papa, Rua

Nasceu no Município de Conchas (SP) em 22 de setembro de 1899. Residiu em Botucatu a partir de 1939,
na rua Curuzu, nº 1.395. Foi comerciante no período
de 1942 a 1969, na antiga Praça Olavo Bilac, nº 82,
hoje denominada Praça Comendador Emilio Peduti.
Casou-se com Dona Maria Micliani Dezen, que faleceu em 16 de fevereiro de 1981, com a qual teve onze
filhos. Angelo Dezen, faleceu aos 85 anos, em 02 de
abril de 1985.

Jardim Paraíso II – Lei Nº 3.207 de 18/11/1992
Nasceu em Pontevolvo – Itália – em 20 de outubro de
1884.Veio para o Brasil com os pais e outras famílias
de imigrantes, em 1904. Era barbeiro, alfaiate e músico. Casou-se com Concheta Calcangi, nascida em Fondi
– Itália – em 10 de novembro de 1884.Tiveram treze
filhos, dos quais criaram dez : Enéas, Genoveva, Clorinda, João Batista, Rosa, Pedro, Alexandre, Ana, Maria Aparecida e Carlos.Moraram alguns anos nas fazendas Conde de Serra Negra e São Bento no distrito
de Vitoriana. Com o trabalho, adquiriu um pequeno
sitio nas redondezas de Vitoriana onde passou a fornecer lenha para as locomotivas da Estrada de Ferro Sorocabana. Em 1928 mudou-se para Botucatu, continuando esse trabalho e sua generosidade, enviando sempre lenha para os fogões da Misericórdia Botucatuense, mantimentos e ajuda financeira, no tempo do Dr.
Costa Leite. Depois explorando a pedreira entre Lençóis Paulista e Alfredo Guedes, forneceu pedras para
os trilhos dos trens. Em 14 de novembro de 1937, faleceu sua esposa Concheta. Trabalhou nas Industrias
Petrarca Bacchi e na Fiação Vidigal. Pertenceu à Ordem Franciscana da Igreja Nossa Senhora de Lourdes.
Casou-se em segundas núpcias com Lazara Gonçalves
de Barros, com quem não teve filhos.Angelo Antonio
Papa, faleceu em 05 de janeiro de 1970.

Ângelo Covre, Rua

Vila Cidade Jardim – Decreto Nº 2.846/80
Nasceu em Udine- Itália, em 12 de junho de 1894, vindo para o Brasil na qualidade de imigrante em 1891.
Era filho da Sra. Luiza Giorgetti Covre. Veio para Botucatu indo residir no Distrito de Vitoriana onde trabalhou nas plantações de café do Conde de Serra Negra.
Foi Foi Mestre-Escola lecionando à noite na região de
Vitoriana onde alfabetizou mais de 100 adultos entre
1906 e 1918. Posteriormente, foi admitido como ferroviário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Era casado com a Sra. Maria Graciosa Tenore Covre e o casal teve oito filhos : Florentino, Pedro, Luiza, Alzira,
Mafalda, Isaltino, Alcides e Rubens. Trabalhou em diversos ramos de atividades : lavrador, operário, comerciário, pequeno comerciante e ferroviário. O Sr. Ânge-

Ângelo Dezen, Rua

Parque Marajoara/Tupy – Lei Nº 3.046 de 25/10/1990

Ângelo de Biagi, Rua

Jardim Ciranda – Lei Nº 4.498 de 03/03/2004
Natural de Casale, Itália, nascido em 17 de setembro
de 1897. Aos 21 anos, após lutar na Primeira Grande
Guerra ( 1914/1918 ), veio para o Brasil, onde localizou-se na cidade de Botucatu, residindo na Chácara
Santo Antonio. Foi casado com a Sra. Rosa Savini e
desta união nasceram cinco filhos : Antonio, Adelina,
Luis, Natalina e Virginio. Trabalhou como agricultor
e, durante trinta anos, foi funcionário das empresas
Bacchi. Muito colaborou na construção da Igreja de
Santo Antonio, sendo festeiro por muitos anos. Faleceu em 28 de junho de 1986.

Angelo Maitan, Rua

Projeto de Lei Nº 057 de 30/08/2006
Jardim Cambuí
Nasceu em Botucatu (SP) em 11 de
outubro de 1915. Filho de José
Maitan e Amélia Merlin. Estudou
em escola rural. Trabalhou no Ponto de Táxi do Paratodos por 30 anos
e na Secretaria da Fazenda, também
por 30 anos. Casou-se com a Sra.
Maria de Campos Correa Maitan e
dessa união nasceram Carlos, Eduardo, Lucia, Amélia,
Ângela e Maria de Lourdes. Filho de imigrantes italianos, viveu toda a sua existencia em Botucatu, onde era
muito querido e solicitado pela população devido à sua
profissão de motorista de praça. Sua semelhança com
o Barão do Rio Branco, enchia-o de orgulho, pelo que
o Barão representou na nossa história. Angelo Maitan
faleceu em Botucatu, terra que adorava, aos 87 anos,
no dia 20 de fevereiro de 2003.
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Ângelo Martin, Rua

Parque Marajoara – Lei Nº 2.880 de 29/08/1989
No dia 28 de abril de 1989, faleceu, na Misericórdia Botucatuense,
Ângelo Martin, conhecido como o
“Barbeta”. Afinal, quem foi esse
“Barbeta”. João Martin e Carolina
Pavan Martin ( os pais de Ângelo)
vieram ao Brasil, pela primeira vez,
antes de 1900. Aqui se conheceram,
namoraram e casaram. Nascem os
dois primeiros filhos – Luis e Ângelo – brasileiros,
portanto. Em 1904 retornam à Itália. Ângelo estava com
dois anos. O tempo passa. Explode a Primeira Guerra
Mundial. Ângelo cumpre o serviço militar na Itália. A
família Martin retorna ao Brasil em 1923, pois sua pátria se achava em péssimas condições de vida. Ângelo
fica terminando o serviço militar, somente chegando
ao Brasil um ano depois, usando uma longa “costeleta” que lhe causou o apelido de “Barbeta”, apelido este
que depois se estendeu aos irmãos. Vive com a família
na fazenda “Boa Esperança”, onde trabalham como colonos. Depois, a mudança para a fazenda São Bento,
como meeiros de café. Ângelo, sempre um inconformado com a passividade na aceitação dos fatos, espírito ativo, motiva a família para outras atividades paralelas: vender ovos, frangos, queijo.Todos juntos : pais,
irmãos, filhos, genros, noras e netos. Compram a fazenda “água do Cigano”, em Vitoriana, onde vivem um
longo tempo. Depois de um ano, Ângelo e Silvio vêm
para a cidade, quando compram a Fabrica de Farinha.A
família é trazida para a vida urbana. Surgem as fabricas de balas, refrigerantes, bebidas alcoólicas , vinagre, bolachas. As Industrias Martin crescem e se tornam conhecidas e famosas em todo o estado. Todos
procuravam a deliciosa groselha e o licor de cacau dos
“Barbetas”. Seu espírito inquieto agora cavalgava muito
mais longe : uma nova fabrica de bolachas, bem mais
moderna, que competisse com as de São Paulo. Surge
então a CATU, elevando o nome de Botucatu uma vez
mais. Infelismente a CATU pede Concordata. A situação econômica de 1964 era das piores! O Brasil se quebrava e com ele muitos brasileiros e estrangeiros perderam o que tinham construído. Cisão dos bens. Fabrica vendida, terras vendidas para o pagamento das dividas. Cada um para um canto e, desde então, Ângelo se
esfacelou, viu-se a morrer lentamente. . . dia a dia. . .
barbas longas no silêncio de seu quarto. Ele que sonhava alto para Botucatu, nada recebera de apoio de
Botucatu. Hoje, está morto. Um brasileiro – italiano a
mais que se foi. Muitos nem souberam de seu passamento. Afinal o “Barbeta”, o tenente comandante das
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tropas “Tenório” na Revolução Constitucionalista de
1932, que lutou lado a lado de tantos outros botucatuenses como o Dr. Sebastião de Almeida Pinto, passou
... “Enfrentou e deteve o inimigo no lugar denominado “Perigo”, nos terríveis dias 15 e 16 de agosto,
“epopéia que ficará como um padrão de glória para
meus comandados” e , “apoiado em homens de sua
têmpera, São Paulo e o Brasil tudo podem esperar”
– dizia o Coronel Klingelhoefer, sobre Ângelo Martin.
( Relato da Profa. Carmen Silvia Martin Guimarães )

Ângelo Milanesi, Rua

Vila Maria – Lei Nº 418 de 01/09/1954
Em 29 de junho de 1891, no porto de Santos desembarcava do
navio “Adelaide Lavareto” procedente de Udine, Itália o Sr. Ângelo Milanesi nascido aos 26 de
agosto de 1875, filho de Francisco Milanesi e de Caterina Vitti
Milanesi. Casou-se com Maria
Marcolim Milanesi com quem
teve os filhos : Orlando, Frederico, Humberto e Renato Milanesi. Veio para Botucatu,
que era a ponta da linha da Estrada de Ferro Sorocabana, para iniciar a grande jornada que findara-se em 4
de setembro de 1947. Fundador da Firma “Ângelo Milanesi S/A – Industrias Mecânicas “ que fabricou maquinas e equipamentos para industria e lavoura com
grande especialidade em máquinas para Serrarias de
desdobramento de madeiras e Cortumes. Milhares das
maquinas fabricadas pelas Industrias Milanesi estão em
pleno funcionamento em quase todos os Estados do
Brasil, divulgando, assim, o nome desta cidade e do
pioneirismo daquele que a adotou como sua terra natal.

Ângelo Ricardo Zanotto, Rua

Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.283 de 04/11/1993
Nasceu em Botucatu, em 01 de dezembro de 1893 e
faleceu aos 08 de janeiro de 1940. Filho de Ricardo
Zanotto e de Dona Vitória Borsatti Zanotto. Casou-se
com a Sra. Percilia Marques Zanotto e dessa feliz união
nasceram Jorge, Hermínio, Cláudio, Clementino, Olga,
Bráulio e Ricardo. O Sr. Angelo Ricardo Zanotto foi
comerciante na Vila dos Lavradores, proprietário da
renomada “Casa Zanotto”, na tradicional rua Major
Matheus, 153 a 169. De 1930 a 1940, pertenceu à Diretoria da Associação Comercial de Botucatu. Foi tesoureiro da Comissão de Obras da Igreja Sagrado Coração de Jesus, quando desempenhou importante pa-
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Nasceu no dia 09 de junho de 1905, em Botucatu, sendo filho de Antonio Rosseto e Assumpta Seraphim,
imigrantes italianos. Casou-se em 04 de fevereiro de
1928 com a Sra. Maria Amália Bernardo, e desta união
nasceram os filhos : Nair, Orlando, Assumpta e Lúcia.
Trabalhou no plantio de café na Fazenda São João, de
sua propriedade, localizada em Rubião Junior. Faleceu em 15 de outubro de 1977.

Itália, filho de Frederico Yamundo e Elisabeth Orsi, veio sozinho
para o Brasil durante a Primeira
Guerra Mundial. Aqui conheceu
Aldina Mazzoni, filha de João
Mazzoni e Maria Germiniazzi,
pela qual apaixonou-se. Ambos tiveram que fugir da família de Aldina, uma vez que seus pais não
aceitavam o relacionamento, para poder se unir em matrimônio no dia 29 de setembro de 1917. Ângelo foi
comerciante em Botucatu; fundou o 1o moinho de fubá
da região. Ele e Dona Aldina tiveram quatro filhos:
Frederico, Esmeralda, Lúcia e Norita. Ângelo Faleceu
no dia 08 de janeiro de 1982.

Ângelo Simonetti , Rua

Anita Garibaldi, Praça

Nasceu em 1900 e faleceu em 1966. Casou-se com
Tereza Kintero Simonetti, com quem teve os filhos :
Duonedes e Ari Thomas Simonetti. Pedreiro de profissão.

Ana Maria de Jesus Ribeiro. Heroína brasileira. Nasceu em 30 de
agosto de 1821, em Morrinhos,
Estado de Santa Catarina, e faleceu em 04 de agosto de 1849, nas
proximidades de Santo Alberto, na
Itália.Os pais, embora pobres, deram-lhe excelente educação. Enamorou-se, na cidade de Laguna,
em 1839, de Giusepe Garibaldi, guerreiro italiano, que
se encontrava no Brasil, lutando na Guerra dos Farrapos. Devido à oposição dos pais, Garibaldi raptou-a,
indo legalizar o casamento em 26 de março de 1842,
no Uruguai. Tornou-se intrépida companheira de aventuras do marido, tomando parte em seus combates.
Tomou parte nas lutas pela libertação e unificação de
Itália. Em Luisso, nas proximidades dos Apeninos,
quando empenhada numa campanha para levar socorro a Veneza, sitiada pelos austríacos, sentiu manifestar-se o enfraquecimento dos pulmões, mal de que veio
a falecer, pouco tempo depois. Deu, em vida, inúmeros exemplos de intrepidez na guerra e de solicitude
para com os enfermos e feridos. Os italianos guardaram seus despojos, no cemitério de Nice. Em Ravena,
sobre o Adriático, foi levantado um monumento à sua
memória. No Brasil inaugurou-se seu busto, em 1913
na Capital Mineira. Anita Garibaldi é o símbolo da
mulher heróica brasileira e definitivamente ficou ligada à história de nossa terra.

pel para que tal obra fosse realizada e se tornasse um
dos maiores e mais bonitos pontos turísticos da Vila
dos Lavradores.

Ângelo Rosseto, Rua

Jardim Tropical – Lei Nº 3.694 de 01/10/1997

Vila Paulista – Decreto Nº 2.284/75

Ângelo Stumpo, Travessa

Jardim Paraíso – Projeto de Lei Nº 134/85
Nasceu em Botucatu no dia 27 de
setembro de 1907 e faleceu na
mesma cidade no dia 12 de novembro de 1980. Filho de Paschoal Stumpo e Conchetta Cesário
Stumpo. Seu pai era comerciante, proprietário de uma loja “Funilaria Stumpo”situada na rua
Amando de Barros.Angelo Stumpo casou-se, em 24/09/1931, com Antonieta Elisa Balarin Stumpo com quem teve os filhos: Miriam, Norma, Mauro, Marcio e Milton.Era encanador de profissão. Prestou serviços na construção do Colégio Santa
Marcelina, Botucatu Tênis Clube, Cinemas da Empresa Teatral Peduti e Seminário São José, sob as ordens
de Dom Henrique Golland Trindade.Conhecido como
“Tata” ou “Angelino” manteve um circulo enorme de
amizades graças ao seu bom relacionamento e humor.
Galista convicto, foi um dos fundadores da Rinha de
Briga de Galos, hoje extinta.

Ângelo Yamundo, Praça

Jardim Central –

Conj. Hab.Humberto Popolo – Decreto Nº 3.169
de 19/08/1982

Antenor Serra, Rua

Nascido aos 28 dias de julho de 1894, em Cazerta, na

Nasceu em Botucatu (SP) aos 26 de junho de 1917, na

Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.337 de 31/05/1994

38
antiga Rua do Sapo, hoje Rangel
Pestana. Filho de Antonio Serra
Filho (italiano) e Izabel Montes
Torres (espanhola), o menino de
origem humilde, foi criado na sua
querida casa de tabuas, na antiga
rua Cesário Alvim, hoje João Passos, bem perto do “Bosque”. O
menino que no inverno se aquecia no fogão à lenha, brincava nas jabuticabeiras, teve
em suas raízes, a influência das coisas simples do caboclo. Na sua adolescência já apreciava ouvir os poucos cantadores e tocadores de viola da região. Aos 17
anos, foi para São Paulo, afim de cantar com seu tio
Raul Torres, na antiga Rádio Cosmos. Iniciou-se assim, uma carreira artística que teve a duração de 27
anos. Em 08 de julho de 1935, ingressou na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, em Botucatu, de onde aposentou-se, após 33 anos de serviços. Aos 19 anos fez
dupla com Caboclinho; durante 16 anos integrou o
“cast” da extinta Radio Tupi de São Paulo, apresentando programas sertanejos três vezes por semana. Através da divulgação de seus discos e das apresentações
de shows, tornou-se conhecido em grande parte do país:
São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Goiás,Mato Grosso,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foi letrista, musicista e intérprete da música regional sertaneja. Compôs entre inúmeras outras canções :- “Chitãozinho e
Chororó”, “Bom Jesus de Pirapora”, “Depois que a
Rosa mudou”, “Rio Bonito”. Em 23 de maio de 1940,
Serrinha casou-se com Olinda Itália Loricchio. Dessa
união nasceram os filhos ;- Suely Serra Daltin ( Casada com o Prof. Francisco Carlos Daltin ) e Jony Serra.
No ano de 1971, retornou para sua terra natal, lançando, pela gravadora Continental, Selo Disco Lar, o LP
“Os Três Beijos do Calvário”. Ainda nesse ano, mais
precisamente em março, Serrinha gravou seu último trabalho em disco, pela Gravadora Beverly, intitulado “A
Volta de Serrinha”. Faleceu em 19 de agosto de 1978,
sempre amando as coisas simples, sua terra, sua gente.

Antonia Apolinário Cesar, Rua

Conj. Hab. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº 3.850 de
05/11/1998
Nasceu em 04 de fevereiro de 1932 em Aparecida de
São Manuel, filha de Sebastião Apolinário e Izaltina
Dias. Era mãe de Valmir Aparecido Cezar e Wilson
Cezar. Foi uma das fundadoras da União Cultural Negra de Botucatu, onde teve uma participação ativa frente
dos interesses da cultura negra de nossa cidade. Faleceu em Botucatu aos 20 de novembro de 1987.

RUAS BOTUCATUENSES

Antonia Santi Tardivo, Rua

Conj. Hab. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº 3.892 de
02/06/1999
Nasceu em Botucatu no dia 27 de junho de 1912, sendo filha do Sr. Francisco Santi e da Sra. Regina Spago,
aqui constituiu família casando-se com o Sr. Antonio
Tardivo em 10 de dezembro de 1936. Dessa união nasceram : Ivana Benedita, Ivair Antonio, Ilda Maria, Ivanira Aparecida, Irineo José, Ivanilda Regina e Ismael
T. Tardivo. Ao longo de seus 85 anos participou da
Associação das donas de casa, na qual foi a primeira
associação de Bairro da cidade de Botucatu, entre os
anos de 1958 e 1960, sendo uma das fundadoras. Católica praticante freqüentava a irmandade da “Paróquia
do Sagrado Coração de Jesus”, na Vila dos Lavradores, na qual muito contribuiu para reforma e formação.
Faleceu no dia 26 de dezembro de 1997.

Antonieta Maria Scapol, Rua

Conj. Hab. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº 3.934/99
Nasceu em Botucatu, no dia 07 de agosto de 1925, filha do Sr. Guilherme Scapol e da Sra. Elizabeth Mariolto Scapol. A Sra. Antonieta realizou a sua alfabetização pelo MOBRAL – Movimento Brasileiro de Alfabetização – Pessoa muito humilde e religiosa sempre
realizou as tradicionais romarias para Aparecida do
Norte, Bom Jesus de Pirapora , Festa do Divino, entre
outras. Participou da Irmandade de São Benedito por
52 anos, além de participar ativamente das quermesses
e movimentos católicos, principalmente junto à comunidade de São Benedito.Foi grande colaboradora na
construção da matriz de São Benedito. Foi pessoa de
tradicional família do Lavapés. Faleceu em 21 de maio
de 1998.

Antonio, Santo; Rua
Distrito de Rubião Junior

Denominação em homenagem à Santo Antonio de Pádua , também conhecido como Santo Antonio de Lisboa. Monge português ( Lisboa, 15-VIII-1195 – Pádua, 13-VI-1231 ), da Ordem Franciscana e Doutor da
Igreja. Entrou, aos 15 anos, para o Convento de Santa
Cruz de Coimbra onde, provavelmente, recebeu ordens
sacras. Em 1220 foi admitido na Ordem dos Irmãos
Menores de São Francisco. Professor de teologia das
universidades de Bolonha, Toulouse, Montpellier, Puyen-Velay e Pádua, adquiriu reputação como orador sacro no S. da França e na Itália : ficaram celebres os
sermões que pregou em Forli, Provença, Languedoc e
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Paris. Dentro da Ordem Franciscana liderou um grupo
que se insurgiu contra os abrandamentos introduzidos
na regra pelo superior Elias. Foi canonizado por Gregório IX em 30 de maio de 1232. É o santo patrono de
Portugal e de Pádua, e sua festa celebra-se a 13 de junho. Entre seus escritos autênticos figura uma coleção
de sermões para domingos e dias santificados. A devoção popular a Santo Antonio de Pádua é grande nos
paises latinos, especialmente em Portugal e no Brasil.
É comumente invocado para auxiliar moças a encontrar noivos.

Antonio Álvaro de Campos, Rua
Jardim Paraíso II – Decreto Nº 3.l99/82

Ferroviário aposentado da Ferrovia Paulista S/A ( FEPASA ) onde trabalhou por mais de 30 anos. Nasceu
em 14 de outubro de 1930 e faleceu em 04 de outubro
de 1981. Filho de Alberto Alves de Campos e Luiza
Stengel de Campos. Promovia campanhas e arrecadava pessoalmente roupas, sapatos, alimentos para os velhinhos do Asilo Padre Euclides, mesmo no período
mais agudo de sua insidiosa doença, até o seu falecimento. Promovia campanhas para ajudar diversos moradores da Vila Pinheiro, que ficaram inválidos em
decorrências de doenças. Organizava e arbitrava campeonatos de Bochas na Vila Pinheiro; Colaborava na
organização dos campeonatos de Pesca do Serrito e Rio
Bonito e de Truco na Vila Pinheiro. Foi um dos organizadores de campeonatos de Pintassilgos nos Bairros
da cidade. Preocupava-se com as datas sociais dos
moradores da Vila Pinheiro, fornecendo às Emissoras
da cidade, relações contendo data de aniversários, casamentos, etc...

Antonio Almeida Soares ( Padre Soares ), Rua
Vila Paulista – Projeto de Lei Nº 029 de 15/05/2006

Antonio Almeida Soares, carinhosamente conhecido como “Tom”
por seus camaradas do Partido Comunista do Brasil e como “Padre
Soares” por seus inúmeros amigos em Botucatu, dedicou toda
sua vida às causas do povo brasileiro, conforme atesta esta breve
justificativa baseada no jornal
Diário Vermelho. Nasceu em 10 de janeiro de 1929, e
viveu sua meninice na cidade de Piratininga, interior
de São Paulo. Filho de João Dias, comerciante e de
dona Maria Rita, uma religiosa dona de casa, passou a
infância freqüentando diariamente a Igreja Católica,
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que ficava ao lado de sua casa. Essa rotina, feita sempre ao lado de seu mãe, transformou-se com o passar
do tempo em um gosto especial pelo trabalho pastoral.
Foi coroinha e seminarista em Botucatu, tendo se formado em Teologia e Filosofia. Padre Soares, durante
seu percurso sacerdotal, deixou muitos amigos e admiradores em Botucatu. Foi representante da Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil para assuntos dos
operários e Coordenador Nacional da Juventude Operária, a JOC, movimento que integrava a Ação Católica Brasileira (ACB ). Segundo seus sobrinhos, tudo o
que se referia ao “tio padre”, que depois virou tio Dodô
para despistar a perseguição dos militares que estavam
no poder, era permeado por muitos mistérios. Apesar
da incompreensão da família, que sofria com as ameaças da ditadura militar e pelas crenças católicas, Tom
não abandonou as lutas pela liberdade, democracia e
melhores condições de vida para o povo brasileiro. Entretanto, apesar de todo o cuidado de seus familiares, o
padre Soares, como era conhecido entre nós botucatuenses, foi preso pelo DOPS. Sua militância política,
nos marcos da igreja católica, serviu de base para compor o livro “Os Padres Rebeldes de Botucatu”. Certa
vez foi acusado de participar das lutas porque não tinha filhos para criar. Tom, também por esse motivo,
abandonou a batina, casou-se com a companheira de
lutas Ana Martins, também militante da Ação Popular
e Deputada Estadual pelo PcdoB. Tiveram dois filhos,
Juliana e Pedro, que nunca foram impeditivo para tirálos das lutas.Segundo uum amigo sacerdote, a vida de
Tom nunca fora constituída de palavras e sim de exemplos, “tudo o que falava, vivia”. Tom nunca foi apegado às coisas materiais. No Partido Comunista do Brasil, foi responsável por organizar Sindicatos Rurais e
era membro da direção municipal de São Paulo, sempre querido e admirado por suas qualidades humanas e
por seu espírito de luta e de justiça. Antonio Almeida
Soares faleceu, em São Paulo, no dia 07 de novembro
de 2003, aos 73 anos de idade.

Antonio Amando de Barros, Rua
Vila Cidade Jardim – Decreto Nº 2.813/80

Nasceu em 11 de maio de 19 23 na cidade
deBotucatu.Filho de Pedro Amando de Barros e Anna
Monteiro de Barros. Antonio Amando de Barros era
comerciante, sócio-gerente da empresa “Amando de
Barros & Cia” desde 03/05/1946.Casou-se em 26 de
julho de 1947 com a Sra. Ondina Damazio Amando
de Barros, na cidade de Santos. São seus filhos :
Sandra Amando de Barros Bandarra,casada com o
Dr. Enio Pedone Bandarra; Eduardo Amando de Barros, casado com a Sra. Maria Lucia Meira Amando
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de Barros; Sonia Amando de Barros Jaqueta casada
com o Sr. Mellon Eduardo Jaqueta ( falecido) e Fernando Amando de Barros.No ano de 1973 inaugurou o Restaurante “A Chácara” em Rubião Junior
sendo seu único dono. Era irmão do Prefeito Joaquim Amaral Amando de Barros. Seu tio, o Coronel
Amando de Barros foi político de destaque no cenário estadual.

Antigo morador de Botucatu. Foi Gerente da tradicional “Casa Amando” estabelecimento que, por muitos
anos, existiu na rua Amando de Barros ( atual Extra Eletro ) especializada em ferragens e ferramentas agrícolas.
Foi membro-fundador da Sociedade de Assistência aos
Morféticos onde ocupou o cargo de secretário. (1920 ).
Pertenceu à Diretoria da Santa Casa de Misericórdia.

Antonio Amaral César, Dr.; Rua

Parque Residencial Nazaré – Decreto Nº 3.246/82

Vila Maria – Lei Nº 94 de 05/10/1949

Antonio do Amaral César, nasceu
em Piracicaba no ano de 1867
e, faleceu aos 22 de setembro de
1923 em Botucatu, aos 56 anos de
idade. Está sepultado no Cemitério “Portal das Cruzes”. Filho de
José Rodrigues César e Justina
Franco do Amaral, que era irmã
da benemérita Isabel Franco de
Arruda, uma das fundadoras da
Misericórdia Botucatuense. Foi figura de destaque nos
meios político sociais de 1890 em diante. Casou-se com
dona Esmeralda de Andrade, com quem teve os filhos
Domingos Andrade César, Armando Andrade César e
Ormindo de Andrade César. Bacharel em Direito, formado pela tradicional Faculdade de Direito do Largo
de São Francisco, advogou durante algum tempo. Em
1906, como substituto, ocupou a Promotoria Pública
de Botucatu. Militou na política pelo Partido Republicano Paulista. Elegeu-se vereador para o triênio 1896
a 1899. Foi reeleito depois, em outras legislaturas. Foi
Eleito Deputado Estadual pelo 5o Distrito na 6a Legislatura da Republica Velha ( 1904/1906 ) pelo Partido
Republicano Paulista com 18.749 votos. Foi reeleito
para a 7a Legislatura ( 1907/1909 ) ao lado de nomes
como Alfredo Pujol, Ataliba Leonel, entre outros... Em
1898, foi Diretor ( Administrativo ) da Misericórdia
Botucatuense. Encabeçando uma lista de capitalistas
locais, fundou e dirigiu a Empresa de Força e Luz de
Botucatu, que tinha como Diretor Técnico o Engenheiro
Manfredo Costa . Este que construiu a Represa do Rio
Pardo, montou a Usina Hidroelétrica e puxou a rede de
fios pela cidade, que foi inaugurada em 03 de fevereiro de 1907. Amaral César foi Gerente dessa empresa,
dedicando-se ao estudo da Eletricidade, tornando-se
competente no assunto e exercendo aquele cargo por
mais de 15 anos.

Antonio Américo Coutinho, Rua
Bairro da Boa Vista – Decreto Lei Nº 0.522/56

Antonio Amorin Filho, Rua

Foi Fazendeiro e Comerciante por mais de 20 anos em
Botucatu, tendo contribuído com o engrandecimento
da cidade.

Antonio Apparecido Vaz de Almeida, Rua
Jardim Cambuí - Projeto de Lei Nº 055 de 22/08/2006

Nasceu em Botucatu (SP) em 03
de maio de 1933 e faleceu em 10
de maio de 1998. Era casado com
a Sra. Paulina Bozzoni Vaz de Almeida com quem teve 7 filhos. Foi
funcionário do DER – Departamento de Estradas e Rodagem –
onde trabalhou até a sua aposentadoria. Trabalhou como Corretor
de Imóveis sendo proprietário da Imobiliária Almeida.

Antonio Basso, Rua

Vila Antarctica – Decreto Nº
3.176/82
Nasceu em 25 de dezembro de
1920. Casou-se com Lourdes
Basso, com quem teve os filhos :
Nualde Antonio, Nilton Alberto,
Nelson Ailton, Nelma Amélia.
Era comerciante no ramo de carnes bovinas.

Antonio Bártoli Dearo, Praça

Convívio Park Residencial – Lei Nº 4.991 de 04/11/
2008
Nasceu no dia 23 de janeiro de
1943, na Vila Aparecida, em Botucatu /SP. Filho de Vitório Bártoli e Emilia Dearo Bártoli. Na sua
juventude foi feirante, vendedor
autônomo e sitiante. Casou-se
com Neila Severino Bártoli, com
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quem teve quatro filhos : Edson Aguinaldo Bártoli, Antonio Carlos Bártoli, Marcos Rogério Bártoli e Vitório
Fernando Bártoli. Participou da comunidade botucatuense sempre colaborando com entidades assistenciais
como a “Casa dos Meninos”, “Casa das Meninas” e
“Asilo Padre Euclides”. Foi um dos primeiros moradores do Park Convivium, antes da inauguração do Conjunto Habitacional “Humberto Popolo” e o primeiro
comerciante a instalar-se naquela região. Faleceu em
Botucatu no dia 15 de dezembro de 1992, aos 49 anos
de idade.

Antonio Brasilino Fávero, Rua

Jardim Flamboyant – Lei Nº2.768 de 29/11/1988
Foi dinâmico comerciante na Vila
dos Lavradores, nascido em 12 de
setembro de 1903, na cidade de
Santa Rita do Passa Quatro (SP),
filho de Frederico Fávero e, de
Dona Lúcia Prete Fávero. O Sr.
Antonio iniciou a vida como sitiante, em Itatinga, junto com a família , até 1939. Vieram para Botucatu, em 1940, residindo, primeiramente, à Rua Rangel Pestana Nº 360. Na época foi viajante de vendas da
firma S/A Virginio Lunardi & Irmãos. Sempre lutando
pela cidade, trabalhador, entusiasta da vida e desportista, além do “truco”, vencendo campeonatos, foi VicePresidente da Associação Atlética Ferroviária, levando o Clube até a 1a Divisão. Mudaram-se para a Vila
dos Lavradores, passando a ser viajante do Pastifício
Lunardi. Em 1948 no primeiro depósito na garagem do
Sr. João Ângela, à Rua Guaianazes, hoje Milton N.
Jaqueta, era iniciada, as primeiras atividades de revenda de cereais, surgindo, então, a firma Antonio
Brasilino Fávero-Atacado. Com a compra de 01 caminhão Chevrolet, surge, também, a Transportadora, transferindo-se para a Rua Major Matheus, 537,
em 1951, com a compra da casa do Sr. Mario Spera,
onde nos fundos constrói um depósito. Fávero , Filhos & Cia (1959 ) . Com o progresso das atividades, surge a necessidade de ampliação da firma, no
ramo de Atacado e Varejo, com a denominação : Fávero, Filhos & Cia, à Rua Major Matheus, 537, onde
é composta dos sócios : Antonio Brasilino Fávero,
Alomir Hélio Fávero, Álvaro Antonio Fávero, João
Galvani, José Waldomiro Fávero ( até 1961 ).Em
1963 a construção do prédio da Rua Major Matheus,
640, no ramo de varejo e, nesta atividade, também,
à rua Cesário Motta Nº 80, e, no ramo de Atacado à
Rua Major Matheus Nº 537. Em 06/12/1966, foi
inaugurada a 1 a loja de supermercado, continuando
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o varejo à Rua Major Matheus, 257, fundos. Em 12/
11/1973, foi mudada a razão social da firma Fávero,
Filhos & Cia para a nova denominação social : Fávero, Filhos & Cia Ltda. Em 1980, foi adquirido o
prédio onde funcionava a antiga IRBEX, da Cafeeira Botucatu. Foi reformado no período de 1980 à
1981. Em 1981 ( 30 anos após o início ), no dia 12
de dezembro, é inaugurada a 2 a Loja de Supermercado como o nome fantasia de Fávero-Descontos, à
Rua Major Leônidas, Nº 43. Em 1985, após ter sido
comprada a loja da firma Supermercado Serve-Tudo,
na Vila Paraíso, é inaugurada, em julho do mesmo
ano, a 3a loja de Spermercado, com o nome fantasia
de Fávero Paraíso. Foi proprietário da Fávero Transportes. Era Casado com a Sra. Genoveva Prete Fávero, natural de Mogliano Veneto – Itália – onde nasceu em 17 de setembro de 1906, tendo falecido em
Botucatu aos 14 de novembro de 1978. Desta união
nasceram os filhos : Lídia Norma, Izabel, Alomir
Helio, Irene Maria, Álvaro Antonio e Vera Rosa.O
Sr. Antonio Brasilino Fávero faleceu aos 23 de setembro de 1986.

Antonio Bernardo, Rua

Bairro do Lavapés – Lei Nº 661 de 19/12/1957.
Antonio Bernardo nasceu em Treviso, Itália, em 03 de
abril de 1876. Era filho de João Bernardo e de Margarida Brunelo. Veio para o Brasil em 1892, com 16
anos de idade. Casou-se com 26 anos, em 04 de janeiro de 1902, com Maria Anholim, nascida em Verona, Itália. Trabalhou quase toda a sua vida como
colono, em Fazendas situadas nos arredores do município de Botucatu : Fazenda Capão Bonito, Fazenda de Chiquinho Francisco, Fazenda da Roseira.
Antonio Bernardo foi tropeiro. Adquiria tropas do
Rio Grande e vendia na região de Barra Bonita, Jaú
e São Manuel. Após uma vida agitada em fazendas,
Antonio Bernardo veio para a cidade e se instalou
no Bairro Lavapés. Foi o segundo morador deste
Bairro. Dedicou-se de corpo e alma a esta região da
cidade. Foi o primeiro a construir um recanto esportivo no bairro com tanques, onde havia canoas para
passeios. Foi funcionário do DER – admitido em 25
junho de 1938 – Antonio Bernardo faleceu em Botucatu no dia 02 de abril de 1954.

Antonio Butignoli, Rodovia

Distrito de Rubião Junior – Projeto de Lei Nº 8.404
de 01/11/1993
Antonio Butignoli nasceu em Botucatu, no dia 13 de
junho de 1890, filho de João Butignoli e Helena Butig-
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noli. Residiu durante toda a vida
no Distrito de Rubião Junior onde
marcou época, desenvolvendo a
agropecuária , de cujo trabalho
sério e profícuo, engrandeceu ajudando a elevar Botucatu no rol
dos municípios mais destacados
da região. Como lavrador desenvolveu, em Botucatu, dentro dos
padrões técnicos, suas atividades agrícolas , participando intensamente de todas as lutas em prol do desenvolvimento agropecuário da região.Como cidadão, sempre ligado à todos os movimentos sociais e filantrópicos, foi uma criatura humana de gr ande
expressão,ganhando, por onde quer que passasse, o
respeito e a admiração de seus concidadãos. Era um
homem conversador, curioso e prestativo o velho Butignoli, possuía um coração magnânimo. Ajudou na
construção da Igreja de Santo Antonio de Rubião Junior. Foi membro efetivo da Sociedade “Amigos de Rubião Junior”, onde contribuiu sobremaneira para a expansão da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, cedendo terreno e margens dos córregos para o serviço de esgoto da faculdade.Era casado
com a Sra. Maria Borgatti com quem teve um filho :
Belmiro Butignoli. Antonio Butignoli faleceu em Botucatu no dia 03 de outubro de 1983 contando 94 anos
de idade.

Antonio Cardoso do Amaral, Cel;
Rua
Jardim Paraíso – Decreto Nº
1.404/67

Nasceu em Botucatu em 17 de
setembro de 1870 e faleceu, na
mesma cidade, em 27 de junho
de 1955. Era filho de Joaquim
Cardoso de Almeida, o velho lusitano que a tantas obras deixou
o seu nome ligado, sendo uum
dos pioneiros desta cidade. Era conhecido como
“Nenê Cardoso”. Foi casado com Pulcheria Baptistina de Carvalho, falecida em 17 de julho de 1899.
Foi vereador de 1895 a 1928. Intendente ( Prefeito )
de Botucatu no período de 1905 a 1907 e 1921 a
março de 1926. Foi em sua gestão que foi inaugurada a Luz Elétrica na cidade. Chefe do Partido Cardosista; Irmão de José Cardoso de Almeida o botucatuense que mais se destacou na política estadual e
federal. Foi eleito Deputado Estadual pelo Quinto
Distrito. Como Presidente da Câmara Municipal batalhou pela construção da Santa Casa de Misericór-

RUAS BOTUCATUENSES
dia, do Bispado, da Escola Normal, do Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida e Escola de Comércio.
Trouxe para Botucatu as Irmãs religiosas da “Congregação das Irmãs Zeladoras do Sagrado Coração
de Jesus”, para os serviços hospitalares da Santa
Casa.

Antonio Carlos Abreu Sodré, Dr;
Rua
Bairro Alto – Lei Nº 09 de 09/04/
1948
Antiga rua Amazonas.

Exercendo o cargo de Promotor
Público na Comarca de Botucatu,
o Dr. Antonio Carlos de Abreu
Sodré teve destacada atuação política no final da 1a Republica e na
implantação da 2a Republica, até a Ditadura Getulista.
Líder estadual do Partido Democrático e do Partido Constitucionalista, gozou de grande prestigio em toda a região
de Botucatu.As mais expressivas conquistas de nossa cidade, no período em que exerceu o seu mandato, contaram com certeza, com sua atuação decisiva. Exerceu também o cargo de vereador municipal ( in “Memórias de
Botucatu”2a edição – Armando M. Delmanto )

Antonio Carlos Meneguim, Rua

Vila Real da Barra Bonita – Lei Nº 4.314 de 26/09/
2002
Nasceu em Botucatu aos 05 de abril de 1934. Filho de
Constantino Meneghim e Rosa Figueira. Estudou na
antiga Escola Modelo anexa à Escola Normal Oficial
de Botucatu. Trabalhou 45 anos como mecânico de
autos. Casou-se com Pedrina Biazon Meneguim, com
quem teve os filhos : Sonia e Rosana. Esportista, participou do time de futebol de salão da Associação Atlética Botucatuense. Faleceu em Botucatu, no dia 25 de
fevereiro de 2001.

Antonio Carlos Zanotto, Rua

Conj. Hab. C.J. Roncari – Projeto de Lei Nº 013 de 17/
04/1995
Natural de Cambará(PR) nasceu em 05 de julho de
1943, fez de Botucatu sua cidade adotiva. Filho de
Orlando Zanotto e Maria Antonia Renosti Zanotto.
Cursou o primário no Grupo Escolar “D. Lúcio Antunes de Souza” e o Ginasial no Colégio Arquidiocesano
“Nossa Senhora de Lourdes” onde formou-se em Técnico de Contabilidade. Licenciou-se em Estudos Sociais pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
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Botucatu. Em 18 de novembro de 1968 ingressou na
Faculdade de Medicina – UNESP – Campus de Botucatu, fazendo parte do quadro de funcionários; foi Chefe
da Seção de Administração de Recursos Humanos da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

Antonio da Cascatinha, Santo; Rodovia
Distrito de Rubião Junior
Ver rua Santo Antonio

Antonio Cecílio, Praça

Altos do Paraíso – Lei Nº 3.625 de 30/04/1997
Nasceu em 1926. Filho de João Cecílio e Dona Vicentina Giudice Cecílio, popularmente conhecido como
“Chupanga”, casado com a Sra. Cecília Hernandes
Cecílio, com quem teve os filhos : Marilana Hernandes Cecílio, Gislaine Hernandes Cecílio, Rejane
Maria Hernandes Cecílio, João Cecílio Neto, Antonio Cecílio Junior e Alexandre Antonio Cecílio Foi
funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana, onde
galgou todos os degraus, desde foguista das inesquecíveis Maria Fumaça até chegar a Maquinista de
1a Classe das modernas maquinas da época. Após
seu casamento mudou-se para a Vila dos Lavradores, onde foi muito querido e popular. Fundador e
jogador do Clube Atlético Brasil de Vila Maria. Foi
Diretor da Associação Atlética Ferroviária nos bons
tempos do futebol profissional. Foi pioneiro na doação de sangue da nossa UNESP, onde recebeu diversos Certificados, medalhas e troféus. Antonio Cecílio, faleceu no dia 14 de setembro de 1993.

Antonio Cleuber Zorzella, Rua
Conj. Hab. Jorge Ortiz Filho – Lei
Nº 3.837 de 21/10/1998

Nasceu em 31 de dezembro de
1935 na cidade de Presidente Alves, sendo filho de Antonio Zorzella e Jacy Antunes D’Avila
Zorzella. Veio para Botucatu em
1942. Casou-se com a Sra. Nadyr Magnoni Zorzella, nascendo dessa união quatro filhos : Antonio Zorzella Neto,
José Luciano Ap. Zorzella, Rosemary Ap. Zorzella,
Ana Paula Zorzella.Estudou no Grupo Escolar “Dr.
Cardoso de Almeida” e na Escola Industrial “Dr. Armando Salles de Oliveira” de Botucatu onde diplomou-se no curso de Mestria. Residiu em Botucatu
por 59 anos, trabalhando nas Industrias Blasi, Casa
dos Materiais e Hidroplas. Antonio Cleuber Zorze-
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lla faleceu em 29 de dezembro de 1994.

Antonio Collautto, Rua

Jardim Tropical – Lei Nº 3.707 de 29/10/1997
Nasceu em 08 de fevereiro de 1890, em Comuna de
Portogruaro, Veneza, Itália, sendo filho de Angelo
Collautto e da Sra. Luiza Luchini Collautto. Imigrou
para o Brasil aos cinco anos de idade, fixando residência em Botucatu. Casou-se com a Sra. Virgilina
Maria Rosa, e dessa união nasceram 11 filhos : Luiz,
Natalino, Mercedes, Hermínio, Maria, Lourdes, Elidia, Tereza, José, Odila e Jesusmina. Antonio Collautto trabalhou na Fazenda Bela Vista. Faleceu em
13 de julho de 1976.

Antonio Corvino, Rua

Vila Mariana – Decreto Nº 2.795/
80
Nasceu no dia vinte e seis de dezembro de 1884, na cidade de
Caserta na Itália.Filho de Paschoal Corvino e Cristina Mandata ( ambos italianos ). Imigr ou com dez anos de idade
para o Brasil, vindo morar em
Botucatu/SP, próximo à Praça Coronel Moura (
Praça do Paratodos ). Na adolescência trabalhou
como feitor de turma na Estrada de Ferro Sorocabana; foi, também, carroceiro em Rubião Junior.
Casou-se com Augusta Gonçalves com quem teve
cinco filhos : Pedro Corvino, Maria Corvino, Fausto Corvino, Tereza Corvino e João Corvino Sobrinho. Foi proprietário do Hotel Brasil onde é hoje a
Agencia dos Correios, no cruzamento da Av. Santana com a Av. Floriano Peixoto. Mais tarde vendeu o
Hotel Brasil e, abriu um Bar em sua residência na
Praça Coronel Moura. Além de comerciante , adquiriu um automóvel ( um dos primeiros de Botucatu ),
e virou taxista, no ponto 2, Praça Coronel Moura (
Paratodos ), aposentou-se como taxista. Antonio Corvino era uma pessoa muito bondosa, em seu bar,
próximo à Igreja de Nossa Senhora de Lourdes,
eram realizadas as festas de casamento. Com seu
carro de praça, ele levava Dona Amália ( a parteira
da região ) aos sítios e lugares afastados. Viajava
muito para Bom Jesus de Pirapora. Sua filha Tereza
Corvino o substituía quando ele não podia dirigir;
ela foi a primeira mulher a dirigir um carro em Botucatu. Assim se expressou o memorialista Sebastião de Almeida Pinto : “Professor de humorismo, que
na luta pela vida, sabe sempre achar o lado alegre e
bonito da existência. . . .” Antonio Corvino faleceu
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Nasceu em Vitoriana, Distrito de Botucatu, no dia 1o
de novembro de 1911. Filho de Jenaro Deleo e da Sra.
Luiza de Bianchi. Seus pais vieram da Itália por volta
de 1900. Sua mãe era natural de Treviso e seu pai da
cidade de Veneza. Realizou o curso primário no Grupo
Escolar de Vitoriana e, como o pai, foi trabalhar na
lavoura. Antonio Deléo casou-se aos 22 de dezembro
de 1950 com Isaura Pedroso da Trindade, de família
botucatuense. Dessa união nasceram os filhos : Maria
L. Deléu, Maria C. Deléu e José ª Deléu. Residiram em
Vitoriana até 1955, quando o Dr. Sebastião de Almeida
Pinto, primo irmão de sua esposa incentivou-o a vir morar em Botucatu, onde lhe garantiu um emprego na Prefeitura Municipal. Prestou serviços durante trinta anos,
na Câmara Municipal dessa cidade.Faleceu em Botucatu
aos 06 de julho de 1980.

onde além de concluir o período
obrigatório, ficou mais quatro
anos, trabalhando nas oficinas,
aprendendo o oficio que seguiria
até o fim de sua vida. Em 1951,
passou a trabalhar na oficina
“Cassio Muniz” como mecânico
de aviões.Nessa época, pela primeira vez, foi chapeado um avião
no Brasil, fato este de que muito se orgulhava, pois teve a
sua participação. Em 1954, casou-se com Maria Apparecida Nogueira, em São Paulo. Dessa união nasceram os
filhos : Marcos, Cláudio, Carlos e Fátima. Veio para Botucatu para trabalhar nas oficinas de “Omareal”. Após
quatro anos, foi inaugurada em Botucatu, a oficina de
aviões “Neiva” onde montou o seu primeiro avião. Em
1958, o Sr. Antonio Durval Nogueira foi contratado pela
NEIVA S/A . Começou uma vida inteira de dedicação e
amor pela empresa, pelos aviões e muito orgulho por
tudo que fazia. Faleceu no dia 28 de junho de 1999.

Antonio Domingos Boaro, Travessa

Antonio Faraldo Filho, Rua

em Botucatu no dia 26 de abril de 1978.

Antonio Deléo, Rua
Decreto Nº 2.849/80

Jardim Bom Pastor – Lei Nº 2.848 de 28/06/1989

Nasceu nesta cidade de Botucatu aos 18 dias do mês
de dezembro de 1907. Filho de Santo Boaro e de dona
Augusta Zamproni. Antonio Domingos Boaro casouse com a Sra. Elvira Pavanelli Boaro, tendo o casal
oito filhos, sendo eles : Maria de Lourdes, Santo João,
Juracy Antonio, Onélia Judite, Neusa, Maria Helena,
Luiz Carlos e Augusta Mirian. Antonio Domingos Boaro, sempre trabalhou em nossa cidade como funcionário do Departamento de Correios e Telégrafos, onde
exerceu a profissão de Postalista. Homem de grande
alma, exemplar pai e esposo, por toda a vida residiu na
Vila São Lúcio ( Vila Aparecida ) e sempre se houve
com grande preocupação pelas coisas do seu bairro.
Foi um dos fundadores do Operário Futebol Clube –
saudoso time de futebol que movimentou por muitos
anos, os desportistas desse bairro. Fundador da Sociedade Amigos das Vilas São Lúcio, Aparecida e São
Luiz, chegando a ocupar o cargo de Presidente dessa
entidade. Como um dos moradores pioneiros da Vila
Aparecida, participou das lutas pelas conquistas dos
melhoramentos básicos daquela região. Antonio Domingos Boaro faleceu em 17 de janeiro de 1961.

Antonio Durval Nogueira, Rua
Altos da Serra – Lei Nº 3.984 de 15/12/1999

Nasceu no dia 22 de fevereiro de 1929. Passou a infância na cidade de Avaré, onde já aspirava à carreira militar. Ingressou na Aeronáutica , em São Paulo, em 1947,

Jardim Brasil – Decreto Nº 2.948/
81

Nasceu em 04 de setembro de
1931 e, faleceu em 14 de junho
de 1981, aos 49 anos. Casou-se
com a Sra. Jovelina Faraldo. Dessa união nasceram os filhos : Sonia Maria, Márcia, Roberto Carlos e Lucia Helena Faraldo. Antonio Faraldo filho formou-se médico e sua esposa professora. Durante 10 anos exerceu a medicina. Como
gostava muito de esporte dedicava mais seu tempo para
essa atividade, tendo conseguido várias medalhas para
Botucatu. Nos anos de 1953 e 54 auxiliou o Dr. Eduardo Guedes Casimiro na formação de atletas para nossa
cidade. Ele participava de diversas modalidades de esporte, entre elas Arremeço de Discos, Peso e Futebol.

Antonio Ferrari, Rua

Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.226/82
Nasceu na Itália. Foi colono na Fazenda Moura. Residiu durante muitos anos no Distrito de Rubião Junior,
onde foi agricultor e proprietário de um sitio no Faxinal, onde cultivava café.

Antonio Ferrucio Mori, Rua

Conj. Hab. Dom Henrique Goland Trindade – Decreto
Nº 3.197/82
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Nasceu em Botucatu, no Bairro
da Boa Vista, no dia 04 de janeiro de 1897.Filho de Luiz Mori e
Carolina Cabreli Mori. Teve oito
irmãos : Tereza , Milani, Antonio, Egidio, Julia, Vitório, Anunciadina, Clotilde e Armelindo
Mori. Antonio foi Vereador e
Juiz de Paz durante quase vinte
anos.Casou-se com Maria Buchignani Mori, com quem
teve quatro filhos : Dirce, Luiz Mori Neto, Narciso e
Carlos Mori.Tornou-se fazendeiro quando comprou
uma fazenda do Coronel Delfino Cerqueira.Foi comerciante de secos e molhados no bairro da Boa Vista. Foi
membro do antigo PRP – Partido Republicano Paulista. Elegeu-se Vereador pelo P.S.D. – Partido Social
Democrático. Como Vereador conseguiu que o prefeito Emilio Peduti criasse uma escola na Boa Vista com
o nome de “Grupo Escolar Martinho Nogueira”, em
local onde existia outrora o Clube de Monta para cruzamento de bois e cavalos de raça. Foi o vereador Ferrucio Mori quem conseguiu a pavimentação da rua
Raphael Sampaio, no mesmo bairro acima citado. Faleceu em 20 de agosto de 1982 aos 87 anos e, está sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

Antonio Figueiredo, Rua

Vila dos Lavradores – Lei Nº 798 de 28/08/1959
Nasceu em Portugal, pais de tão estreitos laços de amizade com o Brasil. Veio ainda pequeno para o Brasil,
radicou-se em Botucatu, tendo sido um dos primeiros
moradores a construir casa própria na Vila dos Lavradores. Admitido na Estrada de Ferro Sorocabana, prestando relevantes serviços à ferrovia, aposentando-se
como Mestre de Maquinistas. Homem honesto, sempre voltado ao interesse comum, participou ativamente das mais variadas iniciativas em prol da Vila dos
Lavradores.

Antonio Frederico Ozanan, Rua

Vila Auxiliadora – Projeto de Lei Nº 76 de 13 de Novembro de 1956.
Antonio Frederico Ozanan, nasceu em Milão, na Itália, em 23
de abril de 1813; e faleceu aos
40 anos, em 08/09/1853 em
Marselha.Era casado com Josefina Amélia, tendo tido 1 filha.
Escritor e historiador francês ;
doutor em Direito e Letras. Católico ardoroso, dedicou-se ao
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magistério, influindo grandemente sobre seus alunos e
amigos. Foi o idealizador e um dos fundadores da Sociedade de São Vicente de Paula, atualmente espalhada pelo mundo inteiro. Iniciador, também, das Conferencias de Nossa Senhora. Nos meios católicos, propaga-se um movimento a favor de sua canonização. Escreveu notáveis obras sobre Dante. São também seus
Os Estudos Germânicos; Os Poetas Franciscanos
da Itália no Século XIII, etc.

Antonio Gabriel, Rua

Vila Santa Luzia – Lei Nº 3.223/82
Antonio Gabriel nasceu aos 22 dias do mês de agosto
de 1922, filho de José Gabriel e Ana Elias Gabriel,
libaneses, sendo o 4o filho de 10 irmãos. Cursou o primário no Grupo Escolar de Pirambóia; e ginásio no
Colégio Arquidiocesano de Botucatu, onde foi interno. Em 14 de dezembro de 1942, com o falecimento de
seu pai, interrompeu seus estudos ( estava cursando o
1o ano cientifico ) para assumir o comando da família.
Foi arrimo de família, estudou todos os irmãos mais
novos, formando dois médicos e os demais professores primários e secundários. Mudou-se para Botucatu
em 1944 e foi residir na casa que terminou de construir
à rua Quintino Bocaiúva, no 147. Em 1947, inaugurou
a Casa Ideal situada na rua Amando de Barros, 1031,
em sociedade com seu irmão mais velho Elias Gabriel.
Foi candidato a prefeito de Pirambóia em 1950 pela
UDN, tendo participação efetiva nesse partido. Foi um
dos sócios fundadores do Botucatu Tênis Clube. Dirigiu a Fazenda São Roque Novo que pertencia à família. Atualmente a fezenda é de propriedade da Eucatex. Em 26 de agosto de 1964, casou-se com a professora Maria Lopes Moyses. Desta união nasceram três
filhos : Antonio Gabriel Filho, Denise Gabriel e Alexandre Gabriel. Foi Presidente da Associação de Judô
Mata Sugizaki em 1980. Auxiliou diversas entidades
assistenciais de Botucatu, destacando-se o Asilo Padre
Euclides e colaborou muito com a igreja São Benedito. Faleceu em 11 de fevereiro de 1981.

Antonio Gamito, Rua

Conj. Habitacional Dr. Antonio
Delmanto – Lei Nº 4.150 de 13/
06/2001
Nasceu em Botucatu em 1 o de
maio de 1943. Filho de José Gamito e de Catharina Paniguel Gamito. Casou-se com Lourdes Augusta Sperandio Gamito e teve
quatro filhos : Regina Célia, José
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Eduardo, Marcos Roberto e Emerson Luis. Dedicouse à carreira de gráfico, tendo exercido por muitos anos
as funções de Chefe de oficina gráfica do jornal “A
Gazeta de Botucatu”. Trabalhou nos jornais “Correio
de Botucatu”, “Folha de Botucatu”, “A Gazeta de Botucatu” e na Gráfica Riachuelo, desenvolvendo as funções de tipógrafo, impressor, paginador, expedidor e
colunista esportivo. Esportista. Dedicou-se intensamente para o desenvolvimento do esporte amador de Botucatu. Atuou na liga botucatuense de futebol ocupando
os cargos de 2o Secretário, 1o Secretário e Secretário
Geral.Foi membro da Junta de Justiça Desportiva da
Liga Botucatuense de Futebol, exercendo os cargos de
Auditor e Relator. Foi um dos fundadores da equipe de
futebol de salão “Gazeta/Folha”. Técnico de Futebol,
Cronista Esportivo, Sócio da Associação Botucatuense de Cronistas Esportivos e Sócio Fundador da Associação Atlética Botucatuense. Redigiu a edição Especial do “Informativo Esportivo” comemorativo dos 50
anos do Clube Atlético Brasil ( agosto de 1988 ). Redigiu artigos esportivos publicados nos jornais : A Gazeta de Botucatu – Coluna de Esportes – Folha de Botucatu, Mirim Esportivo. Foi membro da Diretoria do Rodoviário Atlético Clube, exercendo as funções de Diretor Auxiliar Técnico no ano de 1988. Pesquisa inacabada nos meios de divulgação da cidade, sobre as
atividades da Liga Botucatuense de Futebol, desde a
sua fundação em 20 de março de 1943. Homenagens
Recebidas : Placa de Prata do Programa “Esportes no
Ar”, oferecida pela Radio Emissora de Botucatu e Casa
Castilho Sport, pelos relevantes trabalhos prestados em
favor do futebol amador de Botucatu. Diploma da Liga
Botucatuense de Futebol – Filiada à Federação Paulista de Futebol, pela participação na divulgação do Campeonato Amador de 1999, no Jornal “A Gazeta de Botucatu”. Reportagem Jornal Diário da Serra, 2/3 de setembro de 2000, pág.04. Foi homenageado no livro “Dicionário dos Escritores Botucatuenses” editado por
Olavo Pinheiro Godoy, em 1999.

Antonio Gasparini Filho, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.668 de 27/08/1997.
Nasceu em Espírito Santo do Rio Pardo, atual Pardinho, aos 17 dias do mês de dezembro de 1926, sendo
filho de Antonio Gasparini e Lucia Finati Gasparini.
Veio para Botucatu em 1936 e, aqui cursou o primário
na Escola Municipal de Alfabetização “Dr. Costa
Leite”e, mais tarde conclui um curso para funcionários do comércio, na “Universidade do Ar”, hoje SENAC. Trabalhou na Casa Central e, posteriormente no
Empório Liberdade, onde aposentou-se aos 48 anos.
Após aposentar-se continuou trabalhando como ven-
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dedor de Produtos de Laticínio para Botucatu e Região. Prestou serviços, gratuitamente, para o Sindicato
do Comércio, tendo sido representante em um Congresso Comercial na Argentina. Antonio Gasparini gostava de esportes, tendo jogado para alguns times : Botafogo de Botucatu, Bandeirantes, AAB; Lageado e,
no Esport Club Pardinho. Foi membro da Congregação Mariana em 1942 e, em 1949 passou a ser membro
da Sociedade São Vicente de Paula, na qual atuou por
40 anos. Era casado com a Sra. Maria Bizoto Gasparini e desta união nasceram quatro filhos : Iara, Estela,
Salete e Marcio. Faleceu em 25 de fevereiro de 1994.

Antonio Gomes, Rua

Recreio Jardim da Mina – Lei Nº 3.768 de 19/05/1998
Conhecido com Totó Balseiro, Antonio Gomes é natural de Pederneiras(SP), nascido em 07 de maio de 1893.
Foi casado com a Sra. Maria Gertrudes de Jesus e pai
de Joselina do Rosário Rodrigues. Trabalhou como lavrador até o ano de 1932, quando passou a exercer a
função de balseiro, no extinto Porto Martins, exercendo essa profissão até o dia 20 de novembro de 1938.
Faleceu em 20 de dezembro de 1938.

Antonio Gregório, Rua

Jardim Dona Marta – Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.228/82
Nasceu na cidade de Lorena
(MG). Filho de José Gregório Ribeiro e Rita Tizira Martinelli. Era
agricultor no Distrito de Rubião
Junior , onde possuía o sitio Capão Bonito de Baixo. Produzia
café e outros cereais. Pessoa de
destaque no distrito, participava
ativamente, como festeiro, das festas em louvor à Santo Antonio padroeiro da localidade. Foi um dos que
ajudaram na construção da Casa Santo Ignácio.Faleceu
em Botucatu (SP) no dia 31/08/1981,estando sepultado no cemitério Portal das Cruzes.

Antonio Henrique Vocci, Rua
Jardim Cambuí – Lei Nº 4.927 de
04/06/2008

Nasceu em Botucatu, aos 13 de
junho de 1943, na rua Amando de
Barros, Nº 1.360. Filho de João
Vocci e Luiza Carnielle Vocci,
eram em sete irmãos : Gilberto
Pedro Vocci, Rubens Benedito
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Vocci, Maria José, Flavio Luiz, Valmi Tereza, Antonio
Henrique e Luiz Carlos. Começou a trabalhar aos 12
anos de idade na antiga Casa Palestina, funcionário do
Sr. João Amaral e a Gerente era Dona Tereza Balesteiro da Silva, hoje residente na rua Curuzu. Aos 16 anos
trabalhou, como balconista, no armazém do Sr. Areo
Garzezi. Estudou até o ginasial na Escola de Comércio do Senac. Aos 18 anos de idade estagiava no DER
e também fazia o Tiro de Guerra. Aos 19 anos, foi
trabalhar em uma loja na Rua Amando de Barros,
antiga “Casa Buri”, hoje “Mark Paulista Presente”,
sendo Antonio Henrique uma pessoa capacitada, honesta, bom vendedor. Aos 22 anos recebeu uma proposta para trabalhar como Gerente de Loja nas cidades de Jaú e Barra Bonita dos proprietários da antiga firma “Casa Santa Rosa”, onde hoje se encontra
instalada a firma “Lápis e Papel”. Aso 23 anos de
idade casou-se com a Sra. Maria de Lourdes Catharino Montia Vocci e dessa união tiveram uma filha,
Joseli Maria. Morou na cidade de Barra Bonita durante 22 anos, mas todo o final de semana estava em
Botucatu, sua terra natal. Residia na rua Comendador Pereira Ignácio, Nº 111, no bairro Jardim Dona
Nicota. Aos 55 anos, cansado de estar aposentado e
ainda com muito dinamismo, foi trabalhar novamente
como Inspetor de Alunos na Escola Objetivo, onde
foi bom funcionário e muito querido por todos. Faleceu aos 59 anos de idade no dia 16 de outubro de
2002.

Antonio Hermelindo
(MUSA), Rua

Soares

Vila Sorocabana – Decreto Nº 2.802/80
Estimado comerciante da Botucatu antiga. O Musa,
como era conhecido, possuía excelente açougue na
antiga rua Áurea atual Cardoso de Almeida. O seu estabelecimento também fornecia artigos para fumantes.
Muito atuante, teve destacada presença junto às entidades de assistência social que atuavam, na época, no
município de Botucatu.

Antonio Ignácio, Rua

Jd. Dona Nicota de Barros /Boa Vista – Lei Nº 119 de
16 de agosto de 1935.
Antonio Ignácio de Oliveira, 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 o fato “O mesmo
vereador , Sr. Amando de Barros, pediu que, sendo esta
a primeira reunião da Câmara Municipal após o faleci-

mento do Sr. Major Antonio Ignácio de Oliveira, se
lançasse na acta um voto de profundo pesar pelo seu
passamento. O Sr. Amando de Barros historiou a vida
do extinto, salientando os ótimos serviços por ele prestados nos cargos públicos que ocupou, principalmente
como Intendente Municipal, deixando sempre patente
a sua lealdade e honestidade”. Foi fundador , membro
do Conselho Fiscal e administrador da Misericórdia
Botucatuense (1897 ).

Antonio Kerches Stipp, Rua

Jardim Dom Henrique – Decreto Nº 2.874/80
Nasceu em Piracicaba, em 16 de abril de 1909. Morou
em Piracicaba por 25 anos. Mudou-se para Botucatu,
residindo nesta cidade por 27 anos. Posteriormente residiu na cidade de Martinópolis pelo espaço de 13 anos.
Trabalhou como Gerente da Casa Amando durante 38
anos, sendo 25 anos em Botucatu e 13 anos em Martinópolis. A Casa Amando foi sem dúvida alguma uma
das principais casas comerciais de Botucatu e era de
propriedade do Sr. Amaral Amando de Barros. O senhor Antonio Kerches Stipp, aposentou-se com 35 anos
de serviços, em 02 de Março de 1972. Casou-se em 16
de setembro de 1937, com a Sra. Ada Marconi Stipp e
teve seis filhos : José Carlos Stipp, bancário, casado
com a Sra. Nilza Freres Stipp, geóloga, tendo dois filhos; Adilson Stipp, bancário, casado com a Sra. Regina Balarin Stipp, tendo dois filhos; Flavio Marconi
Stipp, ferroviário, casado com a Sra. Ana Maria Geronimo Stipp, tendo dois filhos; Dr. Antonio Carlos Stipp, Veterinário, casado com a Profa. Elami Maraschini
Stipp, tendo dois filhos; Dra. Mara Regina Stipp Balarin, Veterinária, casada com o Sr. Oscar Francisco Balarin, Veterinário; Paulo José Marconi Stipp, bancário,
casado com a profa. Ana Maria Tancler Stipp, funcionária pública, tendo dois filhos.

Antonio Lazarini, Rua

Jardim Botucatu – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.700 de 07/10/1997
Nasceu em 29 de dezembro de 1896, n cidade de Botucatu, sendo filho de Guerino Lazarini e Carlota Belunni Lazarini. Foi casado com a Sra. Rosa Lino Lazarini,
e desta união nasceram os 10 filhos : Josephina, Antonia< Carlota, Benedita, Tereza, Maria, Pedro, Julio,
José e Arlindo. Trabalhou como lavrador na Cia Agrícola de Morrinhos e várias outras fazendas na região
do Rio Pardo, no Distrito de Rubião Junior. O Sr. Antonio era católico praticante e fervoroso, difundindo a
religião nas várias colônias em que residiu. Faleceu
em 30 de outubro de 1968.
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Antonio Lopes, Rua

Jardim Alvorada – Distrito de Rubião Junior – Decreto
Nº 3.234/82
Filho de Vicente Lopes e Sra. Gertrudes Lopes. Casou-se com a Sra.Alzira Giovaneti Lopes, com quem
teve os filhos : Dr. Roberto Vicente Lopes, Irineu Antonio Lopes e Nataniel Etore Lopes. O Sr. Antonio
Lopes foi, durante muitos anos, Chefe dos trabalhadores da empreiteira que prestava serviços ao extinto Instituto Brasileiro do Café ( IBC ) de Botucatu. Era irmão de Bento Lopes, de tradicional família de Rubião
Junior, que contribuiram na povoação e desenvolvimento daquele distrito.

Antonio Longo, Rua

Lavapés – Projeto de Lei Nº 37 de 28/06/1960.
Foi um tradicional morador do bairro do Lavapés.
Muito contribuiu para o desenvolvimento desse
bairro.Foi uma pessoa simples tendo a carpintaria como
profissão. Antonio Longo casou-se com a Sra.Catharina
Valentim. Dessa união nasceram os filhos :Maria Longo, Luiza Longo e Ângelo Longo.Foi um dos primeiros moradores do Lavapés tendo, na ocasião, através
de seu filho Ângelo Longo, feita a doação de parte de
suas terras ao Estado para a instalação do Departamento
de Estradas de Rodagem – DER – no bairro. Antonio
Longo faleceu no dia 06 de junho de 1915.

Antonio Luiz, Rua

Conj. Hab. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº 3.853 de
10/11/1998
Nasceu em 27 de março de 1923, na cidade de Botucatu, sendo filho do Sr. José Luiz e da Sra. Maria Correia
Luiz. Casou-se com a Sra. Dizolina Bártoli Luiz, nascendo dessa união Celso Luiz. Foi , por mais de 20
anos, motorista da Empresa Faciolli. Faleceu em 29 de
maio de 1998.

Antonio Madureira, Rua

Jardim Santa Ignês - Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.261/82
Antonio Paes de Madureira Junior, um dos pioneiros
de Rubião Junior. Totó Madureira, como era conhecido, em fins do século XIX era hoteleiro em Capão
Bonito ( Rubião Junior ).Foi, em 1891, o ultimo responsável pelo Posto Fiscal – criado em 1855 e, extinto
em 1891 – existente naquele Distrito. Sebastião Pinto
Conceição, em crônica na “Folha de Botucatu”( 07/
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02/1948 ) assim se refere : “Antonio Madureira, comerciante inteligente e esperto, vislumbrou logo as
possibilidades que o local oferecia para ganhar dinheiro, como ponto de entroncamento ferroviário e subúrbio de Botucatu.E sugeriu então, a Antonio Pinto Nunes, que era proprietário da chácara Capão Bonito,a
construção de um hotel, para abrigar viajantes e pessoas que desejassem recreio e repouso.O hotel foi construído e explorado por Totó Madureira.Logo mais, o
mesmo Totó Madureira concebeu a idéia de construir
uma igreja no alto do morro de Capão Bonito. Serviria
o templo aos fieis do lugar e seria mais um motivo para
movimentar a pracinha. Começaram os trabalhoos planejados. Inicialmente, numa rocha da elevação, escavou-se um nicho, para abrigar a imagem do santo, enquanto não se realizasse a construção do templo. Isso
ocorria em 1893. No dia 1o de janeiro de 1900, comemorando inicio do século, solenemente foi colocada a
imagem do padroeiro no nicho preparado.” Essa entronização deu inicio às festas em louvor ao santo casamenteiro, as quais perduram até hoje na igreja acastelada no morro.

Antonio Maria Roseiro, Rua

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.335 de 31/
05/1994
Nasceu em Ribeirão Preto. Biólogo, formado pela Faculdade de
Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto e pela Faculdade de Higiene da Universidade de São Paulo. Em Botucatu foi biólogo do
Instituto Adolfo Lutz por mais de
trinta anos, tendo desenvolvido
excelente e conhecido trabalho nesse setor. Era professor de Biologia, em concurso pela CADS. Assistente da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de
Botucatu. Era proprietário do Laboratório de Analises
Clinicas São Paulo. Pertenceu ao Rotary Clube de Botucatu do qual foi Presidente. Foi Presidente da Comissão Municipal de Turismo e candidato a Vice-Prefeito em 1976.Possui trabalhos publicados na revista
“O Hospital”, sobre Isosporose Humana; na revista
“Progresso para Ciência”, sobre Fator DU; Livro “Manual do Exame de Urina” da Editora Ateneu; “Difteria
em criança vacinada” 1981, Associação dos Docentes,
Campus de Botucatu – UNESP; 1983 – “Parasitose
Gastrointestinais em Crianças”,Botucatu .

Antonio Martins Filho, Rua

Jardim Botucatu – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.711 de 05/11/1997
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Nasceu em 15 de julho de 1914, sendo filho de Antonio Martins e Josephina Biral. Foi casado com a Sra.
Maria Rosa Martins e, dessa união nasceram os filhos
: Elza, Esther, Onivaldo, Odair, Elizabeth, Edna e Elidia. O Sr. Antonio Martins Filho foi lavrador e, posteriormente, funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Residiu por mais de 40 anos no Distrito de
Rubião Junior e, depois, mudou-se para a Vila Maria,
onde residiu até falecer aos 09 de julho de 1996.

Antonio Meneguim, Rua

Jardim Alvorada - Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.227/82
Os Meneguim, compuseram as primeiras famílias de
“öriundis”a povoar o antigo Capão Bonito ( Rubião
Junior ). Antonio Meneguim – o patriarca – possuía
sitio cm 20 mil pés de café plantados.

Antonio Matiazzi, Rua

Jardim Palos Verdes – Lei Nº 4.467 de 04/12/2003
Nasceu em 03 de maio de 1928 em
Botucatu. Filho de Fortunato Matiazzi e Judith Angelini. Estudou
na Escola de Alfabetização “Dr.
Costa Leite”. Casou-se com Ida de
Almeida Matiazzi com quem teve
os filhos Ida Lucia, Luiz Antonio
e Benedito Donizeti. Conhecido
também como “Toninho Matiazzi”, na juventude foi funcionário da Selaria “São José”
onde exercia o cargo de “balconista”. Posteriormente,
no inicio da década de 1950, adquiriu um bar na rua
Amando de Barros no bairro do Lavapés (onde na década de 1930 funcionou o Bar do Fatori – fronteiriço
ao Bar do Bi ). Foi comerciante até aposentar-se. Foi
membro do Circulo Operário de Botucatu e da Confraria de Nossa Senhora Aparecida, da Igreja São Benedito por 53 anos. Homem extremamente caridoso, solidário e religioso. Faleceu no dia 12 de novembro de
2000.

Antonio Moura Barbosa, Prof; Rua
Jardim Flamboyant - Lei Nº 2.812 de 05/05/1989

O Professor Antonio de Moura Barbosa nasceu em
Botucatu no dia 08 de março de 1915; sendo filho da
Profa.. Benedita de Moura, que exerceu o magistério
no Grupo Cardoso de Almeida, durante muitos anos, e
do Sr. Rodolfo Barbosa escrivão de Cartório. Formado
pela Escola Normal desta cidade em 1935, exerceu,
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por algum tempo, o magistério primário, sendo nessa época convidado pelo Sr. Secretário da Educação, em 1938, para orientar o
ensino de desenho e trabalhos manuais no Estado de Sergipe, sendo hospede remunerado durante
um ano e meio. Ao regressar, apresentou brilhante relatório de sua missão cumprida,
como recompensa nomearam-no professor de trabalhos
manuais na Escola Normal de Itapeva exercendo, esse
cargo, por três anos. Em 1943, fez concurso público no
Departamento Administrativo do Serviço Público (
DASP ) para Inspetor Federal de Ensino Secundário,
sendo nomeado neste cargo para a Escola Normal de
São Manuel.

Antonio Nicolosi Filho, Rua

Jardim Chácara dos Pinheiros – Lei Nº 3.077 de 16/
05/1991
Nasceu em 28 de abril de 1915,
na cidade de Tiete/SP e faleceu aos
17/12/1983 3m Botucatu/SP. Iniciou sua vida como ferroviário da
antiga Estrada de Ferro Sorocabana onde se aposentou após 35 anos
de serviços prestados. Casou-se
com Izabel Catharino Nicolosi
com quem teve nove filhos :
Suely,Maria Silvia,Maria Célia, Antonio Henrique,
Maria Isabel, Luis Fernando, Alexandre,
Adriano,Luciane, Paulo Sergio, Ana Carolina, Ana Luiza. Lutou na Revolução Constitucionalista de 1932.
Depois de aposentado prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Botucatu; Omareal, Auto Peças Brasília, A Losi/ Comércio de Automóveis, Nauplás, Ford
e fabrica de Bolachas CATU.

Antonio Nunes Silva Sobrinho, Rua
Jardim Paraíso II – Decreto Nº 2.816/80

Antonio Nunes da Silva Sobrinho
nasceu no dia 14 de setembro de
1908, na cidade de Botucatu, Estado de São Paulo. Filho de Manoel da Silva, que fundou a Associação Atlética Ferroviária e Vila
dos Lavradores; quando, naquela
localidade, existiam muitas plantações de café. Antonio Nunes da
Silva Sobrinho era formado em Contabilidade. Foi comerciante, distribuidor de linha, viajante e quando fa-
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leceu era funcionário público municipal. Seu apelido
era “Tonico Silva”. Casou-se com Rosa Nunes da Silva, e tiveram cinco filhos : Tasso, que é agente fiscal
do INPS, diretor financeiro do curso Objetivo “Prevê”, região de Bauru; Edice que é professora; Técio
que é Gerente aposentado do Banespa; Edna que também é professora; Tirso que é analista programador da
I.B.M. Todos formados : era uma preocupação de Antonio Nunes da Silva Sobrinho.Faleceu no dia 11 de
novembro de 1979.

Antonio Pinto Nunes, Major – Via
Rubião Junior – Lei Nº 1.572 de 26/06/1968

Major da Guarda Nacional, português de nascimento –
de Traz os Montes – casou-se com Rita Morato da
Conceição, do patriciado paulista, gente dos Morato
do Canto, da velha Piratininga. Veio para Botucatu, por
volta de 1870, para gerenciar as fazendas de alguns
piracicabanos. Acabou se estabelecendo com farmácia
no antigo Espírito Santo do Rio Pardo, onde viveu quase
meio século. Lá nasceram os filhos Antonio, Alfredo,
Julio, Sebastião, Cícero, Maria, Carolina, Ritinha, Elisa e Albertina Pinto Conceição. Foi Juiz de Paz perpétuo do Pardinho. Como Farmacêutico, tinha pendores
para a Clínica Médica, realizando até pequenas intervenções cirúrgicas, dada a carência de médicos na região. Dr. Costa Leite e Vital Brasil, os únicos, eram
insuficientes para atender ao vasto município de Botucatu e redondezas e daí a necessidade do Major entrar
em campo com seus conhecimentos médicos. Foi ele
um grande colaborador do Dr. Vital Brasil, nas pesquisas para a descoberta do soro anti-ofidico . No final da
vida, o Major Pinto Nunes foi para Botucatu. Residiu
na chácara Santo Antonio, em Rubião Junior. Faleceu
em 1917.

Antonio Pires de Campos, Rua
Jardim Dom Henrique – Decreto Nº 2.876/80

Nasceu em Botucatu em 13 de junho de 1903 e faleceu na mesma
cidade aos 09 de fevereiro de
1977. Médico, farmacêutico , químico, professor, jornalista e conferencista. Como médico pediatra
a fama de sua eficiência centrifugou uma vasta região deste e dos
Estados sulinos. Nenhum bebê de
berço ou criança manhosa da primeira infância escapou de suas mãos macias e de seus
ouvidos apurados. Conscencioso e estudioso. Em janeiro de 1936, iniciou sua clinica nesta cidade de Bo-
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tucatu. Organizou e dirigiu durante 20 anos os serviços de Pediatria na Misericórdia Botucatuense, onde
criou o primeiro berçário e a primeira enfermaria de
crianças. Suas importantes observações consubstanciaram-se em teses de grande alcance. A Medalha “Imperatriz Leopondina”foi-lhe concedida por seu amor à
causa infantil brasileira. Admirado como conferencista, nenhum tema lhe foi adverso. Nos áureos tempos
em que a Cúria Diocesana era um cenáculo, fez conferências brilhantes. Poeta dos mais admirados, colaborou nos jornais locais (Folha de Botucatu , Correio de
Botucatu, Gazeta de Botucatu, etc... ) no tempo em que
a nossa imprensa trazia três idiomas à leitura diária :
português, francês e inglês, sem contar ainda com o
italiano. Pertenceu aos melhores círculos literários onde
lideravam Levy Thomaz de Almeida, João Thomaz de
Almeida e Pedro Chiaradia. Como Presidente do Centro Cultural de Botucatu trouxe intelectuais de renome
para as conferências e recitais. Colaborou no jornalismo carioca, enquanto estudava medicina no Rio de Janeiro. Serviu a Revolução Constitucionalista de 1932
como voluntário botucatuense. Serviu no Setor Sul, sob
o comando do General Taborda. Coube-lhe na Academia Botucatuense de Letras, a primeira brilhante conferência. Ocupava a Cadeira n.10 – cujo patrono é
Humberto de Campos.

Antonio Piva, Rua

Lavapés – Projeto de Lei Nº 105 de 20 de dezembro de
1960.
Antonio Piva, é avô do Sr. Engenheiro Milton Piva,
Chefe do DER residência de Botucatu, cujo senhor
muito contribuiu para o desenvolvimento do bairro do
Lavapés, através de construções principalmente dentro do Departamento de Estradas de Rodagem, como
abertura de diversas ruas, também no bairro Lavapés.
Antonio Piva nasceu na Itália.

Antonio Protti, Travessa

Jardim Paraíso – Lei Nº 2.778 de 07/12/1988
Nasceu em Botucatu, no dia 11 de junho de 1904. Filho de Aristides e Rosa Protti. Em 1920, foi admitido
como Ajudante de Artífice da Ex-Estrada de Ferro Sorocabana, no Depósito de Locomotivas de Botucatu.Em
1951, aposentou-se no Cargo de Chefe do Depósito de
Locomotivas em Botucatu.No ano de 1937, fez parte
do Grupo de Ferroviários Botucatuenses, que trabalhou
para a fundação da Associação Atlética Ferroviária, tendo posteriormente desempenhado as funções de Treinador da equipe por mais de uma temporada. Exerceu
de 05/12/1953 à 26/01/1954, a função de Juiz de Paz
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(ad-hoc) no Cartório de Registro Civil do 2o Subdistrito da Vila dos Lavradores.No período de 27/01/1954 à
21/05/1955, foi Juiz de Casamentos, no Cartório de
Registro Civil, 2o Subdistrito da Vila dos Lavradores,
nomeado por Portaria baixada pela Secretaria da Justiça. Trabalhou para a fundação do Centro Social e Cívico da Vila dos Lavradores, tendo ocupado vários cargos na Diretoria. Antonio Protti consorciou-se com a
Sra. Ada Frasceschini Protti e deixou os seguintes filhos : Ronald, casado com a Profa. Didier Rosa Protti;
Rubens, casado com a Profa. Jandyra Godoy Protes; e
Renato, casado com a Profa. Jacira Spadaro
Protti.Antonio Protti faleceu em 13 de fevereiro de
1967.

Antonio Putti, Rua

Jardim Botucatu - Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.821 de 02/09/1998
Nasceu em 13 de setembro de 1927, na cidade de São
Manuel, sendo filho de Raymundo Putti e Maria Geraldi Putti. Casou-se com a Sra. Maria Santini Putti e
desta união nasceram os filhos Nilsa Therezinha, Nilton Antonio e Renato Raimundo. Foi sócio-proprietário da empresa Alberico Putti & Irmãos Ltda, estabelecido em Rubião Junior, cujo ramo de atividades era
Empório e Açougue. Trabalhou também com o Restaurante Universitário. Foi sócio-proprietário do Sítio
Capão Bonito (antiga Serra D’Água ) e da antiga Fazenda Nova Era.Foi funcionário da Construtora Kunt
Kellner, prestando serviços na construção do antigo
Hospital para Tuberculoses(julho de 1951) e, posteriormente, Faculdade de Medicina de Botucatu. Residiu
em Botucatu por 38 anos, contribuindo grandemente
para o desenvolvimento do Distrito de Rubião Junior.
Faleceu em 16 de maio de 1983.

Antonio Rigato, Rua

Jardim da Saúde - Distrito de Rubião Junior – Decreto
Nº 3.250/82
Sitiante a agricultor na região do Distrito de Rubião
Junior. Membro de família de imigrantes italianos que
povoaram aquela região para trabalharem no cultivo
do café e cereais.Nasceu em 17 de junho de 1882 em
Veneza . Filho de Augustinho e Rosa naturais da Itália.
Casou-se com Maria Cassinelli Rigato, natural de Renopó – Itália - com quem teve os filhos : Santo, João,
Pedro, Angelina, Ana, Maria Luiza, José, Augusto, Josefa Rosa.. Faleceu em 21 de maio de 1965 em Botucatu, vitima de acidente ferroviário.

51

Antonio Rodrigues Amaro, Praça
Vila São Lúcio – Projeto de Lei de 14/03/1989

Natural de Aguada de Baixo - Província de Douro – Portugal – onde
nasceu em 24 de fevereiro de
1899.Era filho de Manoel Rodrigues Amaro e Sra. Maria Joana
Gomes da Silva.Imogrou para o
Brasil em 1917, com 18 anos de
idade,fixando residência, inicialmente, na cidade de Santos/SP
onde trabalhou como ajudante em restaurantes e, posteriormente, em Botucatu. Seu primeiro emprego nesta cidade, foi como garçom no antigo Hotel Comercial, localizado à Rua Amando de Barros, 497. Mais tarde montou um armazém de secos e molhados na Vila
dos Lavradores, próximo à Praça da Igreja “Sagrado
Coração de Jesus”.Homem humilde, trabalhador, honesto, casou-se em 20 de novembro de 1935 com a Sra.
Maria das Dores Santiago, filha caçula da dinâmica
portuguesa Maria Rosa Santiago, então proprietária do
Hotel “Viúva Santiago”, localizado na Avenida Floriano Peixoto, 35 – frente às Industrias Bacchi. Dessa
união nasceram duas filhas : Profa. Maria Dirce Amaro Pinheiro, casada com o Eng. Josias Clauco de Paiva
Pinheiro; e Profa. Maria de Fátima Santiago Amaro
Leão, casada com o Sr. Roberto Leão, atual proprietário do Hotel Santo Antonio. Passou a trabalhar então
no Hotel “Viúva Santiago” e com algumas economias,
apoiado pela sogra, adquiriu o prédio assobradado, localizado na mesma Av. Floriano Peixoto, 135 onde funcionava o Grupo Escolar “José Gomes Pinheiro”, prédio este pertencente à família Blasi, onde montou o
Hotel Santo Antonio. Com muito trabalho e dedicação, inclusive atravessando madrugadas de vigia na
portaria do Hotel Santo Antonio, conseguiu transformá-lo num dos melhores da cidade, tanto pela excelente cozinha, alto padrão de atendimento e
respeitabilidade.Com muita persistência envolvendo na
administração e funcionamento do hotel toda a família, continuou na sua direção até 1973, quando aposentou-se com a idade de 72 anos. Pertenceu à irmandade
do Santíssimo Sacramento; foi Vicentino e sócio-fundador do Centro Cultural de Botucatu. Antonio Rodrigues Amaro, faleceu em 22 de dezembro de 1983, aos
84 anos, na sua Botucatu de adoção.

Antonio Rosa, Rua

Altos da Serra – Lei Nº 3.915 de 18/08/1999
Nasceu em Botucatu, no dia 15 de abril de 1934, filho
do Sr. Raphael Rosa e da Sra. Anna Bertolla. Casou-se
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aos 26 anos, com Santina Bueno da Rocha. Dessa união
nasceram três filhos : Agnaldo Roberto Rosa, Reginaldo José Rosa e Tânia Maria Rosa Bruder. Estudou na
Escola Raphael de Moura Campos e participou dos clubes Rodoviário Atlético Clube e Lageado. Residiu em
Botucatu pó r 56 anos, ao longo dos quais foi exemplo
de humildade e generosidade. Faleceu em Botucatu,
no dia 18 de outubro de 1990.

Antonio Rosseto, Rua
Bairro de Anhumas – Lei Nº 3.364 de 20/09/1994
Nasceu a 23 de fevereiro de 1900 na cidade de Botucatu, onde faleceu em 20 de novembro de 1985. Fazendeiro em Anhumas, onde residiu por mais de 50 anos.
Casou-se com Maria Biazon com quem teve os filhos :
Alcides, Maria Madalena e Hilda

Antonio Sabino Santa Rosa, Rua
Vila Santana – Decreto Nº 2.965/81

Filho de Bartolomeo Santarosa e
Teresa Del Bem detta Silvestro,
imigrantes italianos desembarcados no Brasil em 20 de dezembro
de 1897, no porto de Santos/SP,
vindos de Porcia, província de
Udine, Itália, a bordo do navio
“Equita”. Casados em 10 de fevereiro de 1895 em Porcia, para trabalharem na Fazenda Alfredo M Alves, Laranjal Paulista/SP; tendo como avós paternos Giacomo Dello Pietro detto Massoni e Pasqua Bucco e avós maternos
Giacomo Del Bem e Luigia Menson. Antonio Sabino
Santa Rosa nasceu em 11 de julho de 1905 em Laranjal Paulista/SP e faleceu em 20 de dezembro de 1971
em Botucatu. Casou-se em primeiras núpcias com a
Sra. Ritta Pires, em 05 maio de 1925 com quem teve os
filhos: Teresa, Francisco, Bortolo, Antonio e Aparecida. Casou-se em segundas núpcias com a Sra. Sabina
de Almeida Santa Rosa, desse matrimônio nasceu os
filhos: Benedito e Vilma e os enteados Nilce, Adalberto e Otales. Antonio Sabino Santa Rosa foi ferroviário
da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde aposentou-se. Após sua aposentadoria, na década de 1960,
prestou serviços filatrópicos junto à entidades Espíritas Unificadas de Botucatu.

Antonio Sandre, Rua

Jardim Vitória – Lei Nº 4.587 de 23/08/2004
Nascido aos 08 de dezembro de 1930, na cidade de Laranjal Paulista, filho do Sr. Ângelo Sandre e da Sra. Maria Do-
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gotélla Fuglini. Veio para Botucatu
aos 20 anos de idade para trabalhar
no DER (Departamento de Estradas
de Rodagem ), onde trabalhou por
dois anos. Foi metalúrgico, trabalhando como colaborador na construção
da sede dos Metalúrgicos. Casou-se
com a Sra. Olga Mariotto Sandre, tendo com sua esposa quatro filhas : Maria Doroteia Sandre Silveira Leite, Sandra Sandre Rodrigues,
Elisabete Sandre Nascimento, Isabel Cristina Sandre
Basques.Trabalhou na firma Eletro Witzler por 25 anos na
confecção e montagem de transformadores, até se aposentar. Ajudou na construção da Igreja Santa Terezinha, no bairro
do Lavapés. Por longos anos, foi membro e presidente da
Conferência Vicentina São Dimas, onde por muitas vezes
conseguiu moradia para as famílias assistidas pela
conferência.Foi cursilista, participante e colaborador de
Ovisas e T.L.C.Faleceu no dia 16 de abril de 2004.

Antonio Sanches, Rua

Vila Cidade Jardim – Decreto Nº 2.926/81
Nasceu na Espanha em 24 de março de 1895. Vindo para o Brasil
em 1927 com a esposa Maria Castanho Sanches. Trabalhou como
agricultor em diversas fazendas de
Botucatu no ciclo da colonização
do café e do algodão. Foi lavrador na Fazenda São João na região da Bocaina, grangeando muita notoriedade na época do algodão. Em 1942 adquire
Chácara na Vila Maria com frente para a atual rua Petrarca Bacchi. Formou e cultivou muitas hortaliças nessa propriedade. Sua família era composta de seis filhos : quatro homens e duas mulheres. Nessa época
não havia água na Vila Maria e, a Prefeitura Municipal
instalou, em terras de Antonio Sanches, uma bomba
que abastecia às poucas casas exstentes. Com o crescimento do bairro, a Prefeitura precisou ampliar a casa
de máquinas e Antonio Sanches foi contratado como
funcionário municipal, para cuidar da manutenção de
sua manutenção. Quando a Prefeitura abriu a rua Clovis Bevilaqua, que fazia fundos com suas terras, Antonio Sanches fez doação de parte do imóvel para a implantação da referida via.Antonio Sanches, faleceu aos
79 anos em Botucatu, estando sepultado no cemitério
“Portal das Cruzes”.

Antonio dos Santos Caramelo, Rua
Jardim Real Park – Projeto de Lei Nº 48 de 07/05/1996

RUAS BOTUCATUENSES
Nasceu em 06 de julho de 1915 em Sameiro – Portugal, veio para o Brasil em 1928, e foi morar na cidade
de Avaré. Em 10 de agosto de 1940 mudou-se para Botucatu, morando alguns anos na Chácara Brasil, Vila
São Luiz, e, logo em seguida foi morador da Vila Aparecida, Bairro Alto e finalmente na Vila Mariana, sendo muito querido pela vizinhança. Casou-se com Maria Aparecida Banin Caramelo.Trabalhou em fazendas
de café e na Vila Aparecida foi proprietário do estabelecimento “Irmãos Caramelo” e quando foi desfeita a
sociedade, trabalhou muitos anos como carroceiro. Era
um homem simples e trabalhador, sempre ajudando a
todos que o procuravam. Faleceu no ano de 1991.

Antonio Salomão, Avenida

Chácara Recreio Boa Vista- Lei Nº 4.974 de 02/10/
2008
Nasceu no dia 06 de julho de 1930,
em Promissão, São Paulo, cidade
onde fez seus estudos primários.
Filho de José Miguel Salomão e
Damia Salomão, teve como irmãos : Linda Salomão Abdala,
Naim Salomão e Roberto José Salomão. Era casado com Marilena
T. Amaral Costa Salomão; pai de
Maria da Graça Salomão Spinelli casada com Luiz Fernando de Almeida Spinelli e Virginia Salomão;avô de
Rafael Salomão Spinelli e Fabio Salomão Spinelli. Em
1942 veio com a família para Botucatu, onde completou seus estudos ao mesmo tempo em que ajudava seu
pai e seus irmãos na antiga Casa Central, armazém de
Secos e Molhados. Com o passar dos anos, já como
sócio-proprietário do Supermercado Central, era um
empresário atencioso com todos, sempre preocupado
com as questões sociais do município, cooperando para
as campanhas filantrópicas. Fazia parte do Rotary Club
de Botucatu , onde foi contemplado com o prêmio Paul
Harris.Seu Antonio, o Toninho, como era conhecido
por toda a população, teve uma história repleta de fatos e situações que fariam muitos desistirem no meio
do caminho, mas não foi assim com ele. Possuía uma
força interior, um amor que o fizeram suplantar as dificuldades de ordem física, material ou emocional. Faleceu em Botucatu no dia 15 de julho de 2002, deixando
um testemunho de força, paciência, otimismo, honestidade, amizade e amor.

Antonio Sartor, Alameda

Parque das Cascatas – Lei Nº 4.685 de 14/12/ 2005.
Nasceu a 16 de novembro de 1905, natural de Botuca-
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tu, filho dos imigrantes italianos
Domingos Sartori e Rosa Falopa
Sartori. Durante toda a vida Antonio Sartor dedicou seu amor à
família e a terra onde nasceu. Iniciou sua vida de trabalho,junto
com o pai, na lavoura e lida com
o gado. Casou-se aos 19 anos com
Rosa Rossetto Sartor, também descendente de imigrantes italianos, de cuja união nasceram seis filhos, sendo
vivos Antonio Rossetto Sartor, Maria Assumpta Sartor
de Oliveira e Maria Rosa Sartor de Almeida Santos.
Aos 24 anos, serviu o Exercito na cidade de São Paulo.
Nessa época , seus pais iniciavam a construção de um
sobrado na esquina da Avenida Floriano Peixoto com a
rua Newton Prado e, aos finais de semana, de visita a
Botucatu, Antonio Sartor transportava, de carroça, os
materiais para o levantamento da obra. Ficou viúvo em
1945, ao perder a esposa de 38 anos. Em setembro de
1946, em segundas núpcias , casou-se com Esther Pólo
Sartor. Dessa união nasceram 12 filhos, dos quais dez
estão entre nós até hoje : Maércio Domingos Pólo Sartor, Carlos Eduardo Pólo Sartor, Roberto Pólo Sartor,
Rosangela Maria Sartor Sacamone, Silvia Maria Sartor, Arminda Maria Sartor Oliveira, Maria Éster Sartor
de Faria, Domingos Antonio Sartor, Maria Aparecida
Sartor Montolar e Andréa Maria Sartor Palombarini.
Foi proprietário de áreas rurais em Botucatu, Agudos,
Piracicaba, Anhembi. No estado do Paraná, possuiu
duas fazendas no município de Carlópolis, onde outrora fora homenageado pela Câmara e Associação Rural
local. Possuiu muitos negócios de gado no estado do
Mato Grosso e fazenda no município de Ariquemes no
Estado de Rondônia. Apesar da distancia e das dificuldades, nunca perdeu de vista seu domicilio em Botucatu, pelo grande apego que tinha à nossa cidade. Antonio Sartor possuía muito conhecimento de todos os
ramos da vida e do saber do campo. Grande conhecedor da pecuária, que muitas vezes foi procurado por
amigos e conhecidos que o consultavam e confiavam
plenamente em seus conhecimentos e conselhos técnicos. Extremamente religioso sempre esteve presente
com doações, inclusive doando parte dos ladrilhos da
Catedral Metropolitana de Botucatu, quando de sua reforma. Ajudou os capuchinhos do Santuário Nossa
Senhora de Lourdes e também o Seminário São José,
para formação de seminaristas e padres. Em 1966 doou
ao DER do Estado de São Paulo, uma faixa de terra
para a passagem da rodovia Domingos Sartori, que veio
a encurtar a distancia entre o centro de Botucatu e a
Unesp em Rubião Junior. Em agosto de 1984, quando
completaria 79 anos de idade, com o mesmo entusiasmo e vitalidade de um jovem, dirigia-se ao Estado de
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Rondônia, para iniciar um novo empreendimento, levando os primeiros rolos de arame para a nova fazenda, juntamente com seu genro e família, quando pararam para atender a um pedido de ajuda de um acidentado. Ao colocar a vitima dentro do carro de socorro,
foram, ele e o genro da vitima, atropelados por uma
carreta, vindo a falecer, no dia 30 de agosto, no município de Rio Verde – MT – Apesar do trágico acontecimento ter chocado a todos, principalmente sua numerosa família, ele mais uma vez deixou uma grande lição, morreu ajudando e salvando um semelhante. Foi
o grande empreendedor do Residencial “Parque das
Cascatas” de Botucatu.Antonio Sartor está sepultado
no cemitério “Portal das Cruzes”.

Antonio Serafim, Rua

Jardim Alvorada - Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.233/82
Nasceu no dia 10 de maio de 1890 e, faleceu no dia 14
de maio de 1967.Casou-se com Maria Meneguim Serafim com quem teve 11 filhos : Luís Pedro, Adelaide,
João, Otávio, Ermínio, Constante, Orlando, Elvira,
Lourdes, Josefina e Luís. Antonio Serafim foi lavrador, possuía um pequeno sítio em Rubião Junior. Muito contribuiu para o desenvolvimento daquele distrito
de Botucatu: fornecia água para o Armazém do IBC (
Instituto Brasileiro do Café) e doou água para uma represa para o funcionamento da UNESP.

Antonio Souza Noschesi, Rua

Vila São Lúcio – Lei Nº 1.047 de 20/12/1962
Natural de Botucatu, foi um dos
mais destacados industriais de São
Paulo e do Brasil. A sua atuação
também se destacou na política,
tendo sido um dos fundadores do
Partido Constitucionalista, e, ao
lado do grande estadista e brasileiro Armando de Salles Oliveira,
participou da campanha do mesmo à Presidência da República. Com o golpe de 1937,
em que foram dissolvidos o Congresso, as Assembléias Legislativas, e implatada novamente a ditadura no
Brasil, Antonio Souza Noschese, juntamente com Armando de Salles Oliveira e dezenas de outros ilustres
patrícios, partiu para o exílio. Regressando à sua pátria, Noschese voltou às suas atividades políticas, tendo juntamente com outros, fundado a União Democrática Nacional. Como suplente de Deputado Federal,
esteve em exercício por várias vezes, evidenciando
sempre seu idealismo e suas convicções democráticas.
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Botucatu, pela sua Câmara Municipal, conferiu-lhe por
unanimidade o primeiro título de “Botucatuense Emérito”. Infelismente, adiado por razões de saúde do homenageado, a entrega do título, Antonio Souza Noschese veio a falecer repentinamente a 06 de outubro,
não podendo receber pessoalmente, como era seu grande desejo, a grande homenagem que lhe fora tributada
pelo Legislativo de sua terra. Em vida, Antonio Souza
Noschese sempre amparou a sua cidade natal, principalmente as instituições de caridade, igrejas e clubes
esportivos.

Antonio Suman, Travessa

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto 3.064/82
Nasceu na Itália em 1879. Veio, com a família, para o
Brasil no inicio da imigração italiana. Casou-se , com
Ana Celeste Michelin, também italiana, de Veneza (
1881- 1964 ) na Catedral Diocesana de Santana ( Botucatu ) em 1898. Tiveram doze filhos : Regina, Maria,
Verginia, Armênia, Francisco, Thereza, Julia, Honoria, Antonio, Ana, Joaquim e Arlindo. Agricultor, trabalhou na fazenda do Coronel Moura – grande personalidade da história de Botucatu – Antonio Suman faleceu em Botucatu em 1967.

Antonio Sylvio Cunha Bueno, Rua
Jardim Cristina – Decreto Nº 3.036/82

Político brasileiro. Nasceu em 08 de dezembro de 1918,
na cidade de Guariba – Estado de São Paulo – filho do
Cel. Joaquim da Cunha Bueno Junior e dona Dora Barboza. Aprendeu as primeiras letras com Anna Maria
Sanchez Rocca; em 1925 matricula-se no Externato
Meira –São Paulo – e, em 1929 no Liceu Nacional Rio
Branco. Em 1935 ingressa no Colégio Universitário,
anexo à Faculdade de Direito de São Paulo. Em 1939,
Antonio Sylvio é nomeado Oficial de Gabinete do Secretario de Justiça Abelardo Vergueiro César, e acompanha o Interventor em viagens ao interior. Bacharel
em Direito em 1942, sendo nomeado Procurador do
Estado, cargo que ele exerceria, com intermintencia ,
até 1969, quando foi aposentado compulsoriamente
pelo Ato 5 . A 8 de dezembro casou-se com Edy Bittencourt, filha de desbravadores da região de Palmital e
Ourinhos. Desse casamento nasceu os filhos : Dora
Silvia e Antonio Henrique Bittencourt da Cunha
Bueno.Aos 29 anos,Cunha Bueno é eleito Deputado
Estadual por São Paulo, nas eleições de 1947, com
7.591 votos.Em 1950 é eleito Deputado Federal, obtendo o primeiro lugar na legenda do PSD.É escolhido, por unanimidade, como “Municipalista Nº 1 “, pelo
Congresso da Associação Paulista dos Municípios, e
logo depois seria aclamado como “Homem do Chapéu
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de Palha”, por sua amizade com o interior. Convidado
pelo Governador Jânio Quadros, assume Cunha Bueno a Secretaria do Governo, a 1 o de fevereiro de
1955.Novamente reeleito Deputado Federal em 1962,
sendo apontado como o parlamentar do ano (1965).
Em 1968 a Camara Federal divulga estatística de oito
anos, provando que Cunha Bueno foi o Deputado que,
no período 1959-1967, durante os Governos Juscelino
Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart, Ranieri
Mazzili, Castelo Branco e Costa e Silva, teve aprovado maior numero de proposições transformadas em
lei.Antonio Sylvio da Cunha Bueno faleceu a 31 de
dezembro de 1981 em São Paulo.

Antonio Trovão, Cabo; Rua

Jardim Chácara dos Pinheiros – Lei Nº3.401 de 29/03/
1995
Nasceu aos 12 de agosto de 1917. Chavantes é o seu
berço natal. Filho de Henrique Trovão e da Sra. Mercedes Albano. Seguido pelos pais e ainda menino, o
destino os trouxe para Botucatu. Aqui concluiu o curso primário. Porém, o afeto e o carinho pelas coisas do
campo o atraíram tanto, circunstancias essas o fizeram
ter o maior contato com a natureza. Adorava as flores e
raízes medicinais, com as quais conviveu durante toda
a sua vida. Prestativo aos menos favorecidos pela sorte, razão pela qual, fé-lo dedicar-se de corpo e alma à
homeopatia. Reconhecido pelas autoridades da medicina, diagnosticava pacientes acometidos por picadas
de insetos e animais peçonhentos. Era procurado por
quebraduras, torceduras, brotoejas, mal do sétimo dia,
mal olhado, bronquite, quebranto, equizema, fogo selvagem, sarampo, dor de cabeça, etc... Essa prestação
de serviços sempre foi em carater gratuito.Foi soldado
da Força Pública do Estado de São Paulo. Participou
de movimento revolucionário que explodiu em todo o
país. Lotou contra a Intentona Comunista nos anos de
1935/1937. Foi um líder autêntico, sério nas suas decisões, cumpridor do sagrado dever, porém duro nas horas difíceis;amigo e justo. Por essa atuação e pontualidade foi promovido a 2o Cabo e, posteriormente, por
concurso, galgou a patente de 1o Cabo.Foi reformado
com todas as honras militares. Casou-se com a jovem
Yolanda com quem teve os filhos : Jesus, José João,
Maria Aparecida, Benedito, Marciano, Pedro, Luiz e
Marcos. Na comunidade da Vila Antártica teve preponderante papel : participou da fundação da Capela
de Fátima e de sua construção; Iniciou o movimento
da Congregação Mariana; Confrade de São Vicente de
Paulo e o primeiro presidente das duas entidades eclesiais. Foi o Capelão, oficializando rezas e terços nas
residências da comunidade.Aos domingos e dias san-

55
tos e principalmente na Semana Santa, além de orientar a saída da procissão do Senhor Morto, fazia soar os
sinos para dar inicio aos rituais da fé.Mais tarde, quando da elevação da Capela à condição de Paróquia de
Nossa Senhora de Fátima da Vila Antártica, seus compromissos eram sagrados: abria o templo, fazia soar os
sinos para a missa. Essas atividades o enobreciam cada
vez mais, porque ele era um verdadeiro soldado de
cristo.Sua luta foi uma série de vitórias e conquistas
em prol da comunidade.Faleceu no dia oito de novembro de 1989, aos 72 anos.

Antonio Teixeira de Almeida, Estrada
Nasceu em Alambari/Piapara, Estado de São Paulo, em
26 de abril de 1915; filho do Sr. Alfredo Teixeira de
Almeida e da Sra. Rosa Francisca de Oliveira. Casouse em 1941 com a Sra. Lídia Aloisi Teixeira de Almeida com quem teve dois filhos. Ficou viúvo em 1945 e
casou-se em 1949 com a Sra. Ind Mikeiel de Almeida
com quem teve seis filhos. Foi proprietário do sitio Barreiro onde empregou diversas famílias com quem mantinha um relacionamento de muita consideração e respeito. Incentivava o trabalho e o estudo.Foi festeiro
por três vezes na famosa Festa de Alambari/Piapara.
Participava das festas do Divino Espírito Santo, organizando “Pousos” na sua propriedade, trazendo cantores de Cururu da cidade de Piracicaba. Promovia corridas de cavalo em Piapara.

Aparecida, Nossa Senhora; Rua
Vila São Lúcio – Lei Nº 625 de 02/10/1957

Nossa Senhora Aparecida – Padroeira do Brasil – No ano de 1717
alguns pescadores estavam pescando no Rio Paraíba, para honrar a visita do dignatario Conde
de Assumar, quando na sua rede
apareceu o corpo de uma imagem
de Nossa Senhora. Lançaram novamente a rede e apareceu a cabeça de Nossa Senhora.Foi construído um pequeno santuário em sua honra. Nesse lugar foi fundada a cidade de
Aparecida do Norte (SP) onde se encontra a Basílica de
Aparecida, sendo a segunda em tamanho depois da Basílica de São Pedro em Roma. No dia 12 de Outubro, feriado nacional, é comemorado o seu aniversário.

Aparecida Blumen Galendi, Avenida
Conj. Hab.Roque Ortiz Filho – Lei Nº 3.907 de 30/06/
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1999
Nasceu em São Roque, estado de São Paulo, no dia 28
de abril de 1944, filha do Sr. Luiz Blumen e da Sra.
Cesarina Antunes Vieira. Veio para Botucatu aos 22
anos de idade. Era casada com o Sr. Geraldo Galendi e
dessa união nasceram os filhos : Rogério, Renato, Reinaldo, Ricardo, Geraldo e Daniela. Católica praticante, participou da Comunidade do Bairro Alto e ao longo de sua vida realizou suas tarefas de modo a garantir
o bem-estar dos mais necessitados. Faleceu em Botucatu, no dia 09 de abril de 1985.

Aparecida Ribeiro Barbosa, Praça
Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.908 de 30/06/1999

Nasceu em São Manuel no dia 23 de agosto de 1949;
filha do Sr. João Ribeiro e da Sra. Euclides de Lourdes
Ribeiro. Residndo em Botucatu, casou-se com o Sr.
Ademir Costa Barbosa, no dia 17 de junho de 1987 e,
desta união nasceram os filhos Eliane, Silvia, Patrícia
e Ademir. De 1964 à 1998, trabalhou de doméstica em
diversas casas de família, entre elas Família Rodrigues
Alves, Bártoli, Ceranto, Manzini. Nas residências onde
exerceu suas funções foi muito querida e admirada por
sua enorme força de vontade em ajudar aqueles que
dela precisavam. Faleceu em 02 de setembro de 1998.

Apiacás, Alameda
Residencial Indaiá –

Espécie de marimbondo de notável agressividade, cujo
nome cientifico ainda não está bem definido. Individuo dos apiacás,tribo indígena tupi-guarani extinta, das
imediações do alto Tapajós. Individuo de outra tribo
do mesmo nome, das margens do rio Tocantins, pertencente à família caraíba.

Aquárius, Alameda
Vila São Judas Tadeu –

Que vive na água. Aquoso. Da natureza da água. Vaso
ou tanque, comumente de vidro, onde se estentam plantas ou animais que vivem em água doce ou salgada.
Lugar ou estabelecimento, às vezes, dependência de
um zoológico , em que se mantém e exibem coleções
de plantas e animais aquáticos.

Aquilino Nogueira Cézar, Travessa
Vila São Lucio – Lei Nº 3.041 de 09/10/1990

Nascido no dia 23 de maio de 1874 em Botucatu, filho
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de Joaquim Rodrigues Cezar Netto e de Maria Amália Nogueira.
Como fazendeiro fixou residência, em 1912, no município de Ribeirão Claro, Paraná, distrito de
Anhumas, local apropriado para
a plantação de café que era, na
época, a maior fonte de riqueza e
prosperidade
do
povo
brasileiro.Foi proprietário de fazenda no município de
Lins (SP). Ótima localidade com cafeeiros muito bem
cuidados e formados. Os filhos moços auxiliaram muito nesse trabalho. Voltando a residir em Botucatu, tornou-se Agente da Ford. Era cidadão botucatuense muito respeitado, estimado pela população, sendo político
de prestigio.Membro destacado da Igreja Presbiteriana Independente, foi leito presbítero em 31 de julho de
1903. Possuía dotes notáveis de inteligência pela cultura geral : conhecia e enxertava plantas com incrível
perícia, foi sempre agricultor, fazendeiro e administrador hábil, auxiliando sempre os menos favorecidos pela
sorte. Era grandemente habilitado no trato com animais, aves, bovinos, suínos, etc. Foi grande defensor
da natureza, plantando e cultivando pomares, hortas e
jardins. Enviava para o Instituto Butantã em São Paulo, grande número de cobras e recebia as vacinas antiofídicas que utilizava para salvar vidas preciosas. Foi
Administrador do Matadouro Municipal e Escriturário
da Prefeitura Municipal de Botucatu. Foi também Fiscal da Queima do Café, em Rubião Junior. Adquiriu da
Mitra Diocesana de Botucatu, uma gleba de terras com
42.000 metros quadrados denominada de “Tanque do
Bispo”, local muito apreciado, onde construiu a chácara Betânia, situada na rua dos Costas. Nesta propriedade construiu tanques para a criação de carpas. Primeiro Matrimônio – Casado com Isolina Cândida Nogueira, nascida aos 16 de novembro de 1875 em Botucatu, filha de Antonio Brás de Souza Nogueira e de
Maria Cristina Nogueira. Casamento realizado aos 23
de julho de 1892. Segundo matrimônio – Casado com
Philomena Cunha Azevedo que passou a chamar-se Philomena Cunha Cezar, nascida aos 22 de dezembro de
1895 em Ribeirão Grande na Comarca de Botucatu,
filha de Bernardo Bento da Cunha de nacionalidade
portuguesa e de Joana Garcia de nacionalidade espanhola. Casamento realizado no dia 12 de março de 1925,
perante o Juiz de Casamentos Capitão Joaquim Baptista de Souza e as testemunhas, Francisco Lotufo, italiano, casado, lavrador, e o cidadão Roque de Mario,
italiano, casado, proprietário. Aquilino Nogueira Cezar, nos dois matrimônios teve : 21 filhos : Jarbas Nogueira Cezar, Braz de Assis Nogueira Cezar, Lupércio
Nogueira Cezar,Hermínia Nogueira Cezar, Joiarib No-
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gueira Cezar,Leonor Nogueira Cezar,Guiomar Nogueira Cazar,Maria Nogueira Cezar,Argemiro Nogueira
Cezar,Regina Nogueira Cezar de Oliveira,Dinorah
Nogueira Cezar, Amazília Nogueira Cezar
Machado,Isolina Cândida Cezar Tosoni,Ernestina Nogueira Cezar,Cássia Cezar Azevedo, Ebe Cezar Salomão, Erasmo Cunha César, Maria Amália César
Gonçalves,Aquilino Nogueira Cezar Filho, Nestor
Nogueira da Cunha, Júlia Cunha Nogueira Cavallini.
Aquilino Nogueira Cézar faleceu em Botucatu, a 26 de
janeiro de 1948.

cetada pelo velho ancião, dignificando aquele que foi
um dos desbravadores desse Bairro Climatérico.

Araras, Alameda

Argeo Mauricio de Oliveira, Rua

Nome de várias aves da família dos Psitacídeos, que se
distinguem pelo colorido em que prevalecem as cores
mais vivas: amarelo, vermelho e azul; as penas de sua
cauda alcançam tamanho considerável. Arar azul : grande arara de cor azul-carregada, cuja cauda longa chega
a alcançar mais de meio metro de comprimento; ararauna, arara-preta, araruna. Arara vermelha ave da família das Psitacídeos de cauda longa e em cuja plumagem predomina o escarlate-vivo, sendo que as penas
das remiges primárias são azuis e as das tectrizes, amarelas.

Nasceu em Botucatu, no dia 11 de março de 1900, filho de Luiz Mauricio de Oliveira e da Sra. Maria Pinto
de Oliveira. Casou-se com a Sra. Victória Sthal Mauricio , no dia 08 de novembro de 1924, cujo matrimônio
resultou o nascimento dos seguintes filhos : Eunice
Mauricio, José Mauricio de Oliveira, Aécio Mauricio
de Oliveira e Ageo Mauricio de Oliveira. Argeu Mauricio de Oliveira, participou da Revolução Constitucionalista de 1932, era filho de Luiz Nauricio de Oliveira e da Sra. Maria Pinto de Oliveira. Ainda moço ingressou no quadro de funcionários da Prefeitura Municipal de Botucatu, tendo galgado diversos postos na
administração municipal : Oficial Administrativo, Diretor de Obras Municipais, Chefe da Repartição de
Águas e Esgotos e Chefe da Fiscalização de Serviços
Públicos. Trabalhou na Prefeitura Municipal como funcionário durante 39 anos, tendo prestado relevantes
serviços à coletividade pública, com uma bagagem de
bons serviços prestados à Botucatu. Através do Decreto Municipal de Nº 340, de 12 de setembro de 1953, do
então Prefeito Municipal Emilio Peduti, aposentou-se
de suas funções, tendo no entanto continuado a prestar
serviços à coletividade, à convite dos Prefeitos : Emilio Peduti, Dr. João de Queiroz Reis e Joaquim Amaral
Amando de Barros, durante 47 anos, isto é , até a véspera do seu falecimento. Argeu Mauricio de Oliveira,
faleceu em Botucatu, no dia 06 de julho de 1966, com
66 anos de idade.

Portal das Brisas –

Arcângelo Frederico, Rua

Rubião Junior – Lei Nº 975 de 20/12/1961
Arcângelo Frederico, natural da cidade de Motta, na
Itália, onde nasceu aos 29 de setembro de 1843, chegou ao Brasil em 1881, fixando, de inicio, sua residência na cidade de São Manuel. Seis anos mais tarde transferiu-se para o Bairro de Capão Bonito, atual Distrito
de Rubião Junior, adquirindo propriedades ao pé do
morro ali existente, morando nesse local com sua família por mais de 30 anos. Em 1900, abriu uma picada
morro acima, levou até a gruta de pedra existente no
pico do morro, uma imagem de Santo Antonio. Essa
picada transformou-se em caminho para essa gruta,
onde hoje se localizam as escadarias que dão acesso à
atual Capela. Durante 18 anos seguidos, Arcângelo Frederico subia o morro todas as tardes por volta das 18
horas, a fim de acender a lâmpada votiva de que nos
fala Hernâni Donato em seus maravilhosos escritos,
publicados na Folha de Botucatu, a respeito da tradição e da devoção a Santo Antonio de Capão Bonito.
Faleceu esse cidadão em Rubião Junior, aos 15 de maio
de 1923, após passar uma vida inteira dedicada aos afazeres comuns sem jamais se descuidar da devoção que
ele mesmo havia criado naquele sitio. Seus descendentes, em número de cinco filhos, continuam na faina en-

Arco-Íris, Rua

Recanto Azul –
Fenômeno resultante da dispersão de luz solar em gotículas de água suspensas na atmosfera, e que é observado como um conjunto de arcos de circunferência
coloridos com as cores do espectro solar; arco-celeste,
arco-da-aliança, arco-da-chuva, arco-da-velha, arco-deDeus.

Jardim Paraíso - Decreto Nº 1.287/67

Aristóteles Albertini,
Praça

Jardim Tropical – Lei Nº 4.584 de
23/08/2004
Nasceu em Botucatu (SP) no dia
23 de abril de 1951; filho de João
Albertini e Suzana do Amaral
Albertini. Casado com Ivani de
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Lourdes Albertini, com quem teve os filhos : André,
Rodrigo e Jéssica. Estudou no Grupo Escolar “Dr.
Cardoso de Almeida”. Começou a trabalhar na Cia
Paulista de Força e Luz em 1 o de agosto de 1973,
como “praticante de eletricista de rede”. Acompanhou o pioneirismo de sua empresa patronal, evoluindo profissionalmente com ela, pois quando a CPFL
adotou a prática da “Linha Viva”, foi um dos primeiros a incorporar o quadro de empregados nessa
inovadora modalidade de serviço. Era um entusiasta
da Festa do Divino Espírito Santo. Por muitos anos,
sediou em sua chácara, no Jardim Tropical, encontros de romeiros e Irmãos do Divino. Participava de
movimentos em prol do bairro em que residia. Faleceu em 30 de junho de 2005.

Ariosto Buller Souto, Avenida

Parque Residencial Nazaré – Decreto Nº 3.203/82
Médico bacteriologista, foi Diretor do Instituto Adolpho Lutz na década de 1960.

Ariovaldo Correa Pinto, Cap.; Rua
Recanto Azul – Lei Nº 825 de 27/12/1959

O Capitão Ariovaldo Corrêa Pinto, é natural de Botucatu, onde nasceu aos 28 de agosto de 1927, filho
do Sr. Antonio Corrêa Pinto e dona Antonia Pedroso
Pinto. Fez seus estudos preliminares em Presidente
Prudente, terminando-os em Botucatu onde fez também o curso ginasial no Instituto de Educação “Dr.
Cardoso de Almeida”. Foi reservista pelo Tiro de
Guerra 123. Seu desejo era tornar-se engenheiro tendo ingressado no Machenzie Colege da Capital do
Estado. Sentindo vocação para a vida militar ingressou na Escola Técnica de Aviação. Em 23 de abril
de 1946, foi promovido a 3 o Sargento, passando para
a reserva da Força Aérea na 4a Esquadria. Em 13 de
janeiro de 1947, foi considerado apto em inspeção
passando a pertencer ao serviço ativo da FAB servindo na Base Aérea do Campo dos Affonsos no Rio
de Janeiro. Em 14 de abril de 1950 foi matriculado
no 2o Ano do Curso de Formação de Oficiais Aviadores e reincluido no estado de efetivo no Corpo de
Cadetes do Ar classificado em 27 o lugar da turma.
Em 22 de setembro de 1950 po ordem do Ministro,
seguiu para a Republica do Uruguai como representante da Escola de Aeronáutica nas comemorações
do Centenário do General Artigas em Montevidéu.
Em 10 de outubro de 1950 foi elogiado pelo Exmo
Presidente da Republica General de Exército Eurico
Gaspar Dutra, pelo garbo e notável correção com que
se apresentou na parada militar de 7 de setembro.
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Em datas diferentes obteve três elogios dos seus comandantes e superiores. Em 12 de dezembro de 1951,
foi publico o seguinte: “É nesta data concedido ao
Aspirante a Oficial Aviador Ariovaldo Corrêa Pinto,
por ter exercido durante o Curso funções de Presidente da Sociedade dos Cadetes do Ar. Premio constante de uma espada de Oficial da FAB. Quis o seu
doador, Brigadeiro do Ar, Henrique Dyott Raymundo Fontanelli que o mesmo se denominasse Capitão
Rubens em homenagem a Rubens de Mello e Souza,
pioneiro dos Affonsos.” Em 16 de janeiro de 1952
foi destacado para servir no Grupo de Aviação ( Base
Aérea de Natal, Rio Grande do Norte ). Em 18 de
dezembro de 1952 foi desligado da Escola por ter de
passar à função de Adido à Diretoria do Ensino de
Aeronáutica como Oficial Aviador.Faleceu em trágico acidente aéreo no dia 14 de abril de 1953.Logo
após seu falecimento foi promovido ao posto de 1 o
Tenente e em seguida ao posto de Capitão, por retificação de Decreto anterior do Presidente da Republica Dr. Café Filho. Seu corpo foi transladado para
a Capital da Republica e dado a sepultura no Cemitério São João Batista, no Mausoléu dos Aviadores
da Força Aérea Brasileira.

Arlindo Durante, Rua
Jardim Monte Mor – Lei Nº 2.950
de 06/12/1989

Nasceu em Botucatu aos 17 de
novembro de 1923. Estudou no
Grupo Escolar Dr. Cardoso de
Almeida. Seu primeiro emprego
foi num armazém de secos e molhados onde exercia a função de
entregador. Em 12 de abril de
1942, casou-se com Lazara Odila Durante e tiveram
quatro filhos sendo : Ana Maria, Joana, Arlete, Jorge Luis. Já então tinha como profissão almoxarife na
Prefeitura de Botucatu, onde trabalhou por mais de trinta anos. Como esportista foi, por muito tempo, treinador de futebol. Era conhecido pelo amigos pelo cognome de “Buda.”Muito curioso, espírito empreendedor,
chegou a construir, com suas próprias mãos, uma vitrola. Membro e Presidente da Diretoria da Associação dos Funcionários Municipais, o Sr. Arlindo Durante juntamente com seus companheiros de diretoria,
idealizaram a construção de um rancho no Rio Bonito Campo e Náutica para os servidores municipais.
Filantropo, gostava de ajudar as pessoas necessitadas, certa feita, chegou a retirar uma janela de um
dos cômodos de sua casa, para dar a uma pessoa necessitada. Em 27 de outubro de 1989, já com 65 anos
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de idade, faleceu vitima de diabetes mellitus.

Arlindo Simplicio, Praça

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.793 de 24/
06/1998
Nasceu em Pardinho (SP) em 19 de junho de 1926.
Casou-se com a Sra. Rosa Herminia Mariotto Simplicio. Funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu,
onde foi admitido em 02 de janeiro de 1951. Exerceu
vários cargos dentro da Prefeitura, destacando-se como
Tratorista na abertura de ruas, estradas, etc... Ajudou a
fazer a esplanada da futura faculdade de medicina de
Botucatu, da Duratex, Guarantan e Faxinal. Abriu as
ruas do Conjunto Habitacional da Cecap, Sobloco, e
os prolongamentos da rua João Passos , Cardoso de
Almeida e estrada da Indiana. Aposentou-se em 02 de
janeiro de 1951. Arlindo Simplicio faleceu no dia 27
de setembro de 1997.

Armando Alves, Prof.Dr.; Rua
Vale do Sol – Lei Nº 4.034 de 29/06/2000

O Prof. Dr. Armando Alves, nasceu em Caiuá, em 24
de março de 1935. Realizou os cursos ginasial e colegial
no Liceu Pasteur em São Paulo, capital. Em 1956 ingressou no curso de Medicina da Escola Paulista de Medicina, colando grau em dezembro de 1961 e permanecendo
ligado a esta escola como Residente e Docente até 1972.
Em 1966 obteve o título de Especialista em Neurocirurgia; de setembro de 1967 à dezembro de 1968 permaneceu como assistente estrangeiro na Universidade de Bonn,
na Alemanha e em 1970 defendeu o título de Doutor em
Neurociências. Em 1971 afastou-se da Escola Paulista de
Medicina para criar o Serviço de Neurocirurgia na Faculdade de Medicina de Botucatu. Assim sendo estruturou e
desenvolveu o Departamento de Neurologia e Psiquiatria
da Faculdade de Medicina de Botucatu da então Universidade Estadual Paulista ( Unesp), sendo responsável pela
formação de inúmeros profissionais durante a carreira.
Em 1978 obteve o título de Professor Livre Docente em
concurso público. Realizou durante sua carreira um número expressivo de Neurocirurgias, salvando inúmeras
vidas. Foi professor visitante da Universidade da Califórnia nos Estados Unidos de novembro de 1986 à dezembro de 1987, onde desenvolveu várias pesquisas. Em 1997
foi escolhido através de votação, Supervisor do Hospital das Clinicas de Botucatu. Em 1999 foi eleito Presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, onde
tomaria posse em setembro de 2000. O Prof. Dr. Armando Alves foi casado com Ana Ilza Garcia Alves e
tiveram três filhos : Ana Liz Garcia Alves, Armando
Alves Jr. e Alexandre Luiz Garcia Alves. Faleceu em
15 de novembro de 1999.
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Armando Ognibene, Prof; Rua

Jardim Brasil – Decreto Nº 2.430 de 29 de outubro de
1976.
Nasceu em Módena, Itália, em 24 de maio de 1891.
Filho de Victorio Ognibene e de Concetta Colombini Ognibene. Seus pais vieram para o Brasil em 1896,
radicando-se em Pirassununga (SP). Naturalizou-se
brasileiro, por decreto de 29 de dezembro de 1913.
Casou-se em 1917, com a Profa. Cedina de Faria Ognibene. Teve o casal os seguintes filhos : Armando
Victor de Faria Ognibene, Dr. Cid de Faria Ognibene , Profa. Célia Ognibene Milanesi, casada com o
Sr. Orlando Milanesi, industrial em Botucatu; Dr.
Celso José de Faria Ognibene; Dr. Caio de Faria Ognibene, Profa. Célia Terezinha Ognibene Kissely.
Formou-se Professor, pela Escola Normal de Pirassununga, na primeira turma daquele estabelecimento, no ano de 1914. Em 1915, iniciou suas atividades no magistério, como Professor da Escola de Serra Azul, em São Simão (SP). Em 1917, foi removido, a pedido, para Barra Bonita. Em 1918, foi nomeado Diretor das Escolas Reunidas de Barra Bonita.
Em 1919, foi criado o Grupo Escolar de Barra Bonita, sendo nomeado seu primeiro Diretor. Dirigiu o
referido estabelecimento até 08 de fevereiro de 1928.
Nesse mesmo ano, foi nomeado Diretor do Grupo
Escolar de Santa Rita do Passa Quatro. Já em 09 de
maio de 1928, foi nomeado Diretor do Grupo Escolar “Cel. Francisco Simões” de Dois Córregos. Em
fins de 1930, foi nomeado Vice-Diretor da Escola
Normal de Botucatu. Foi aposentado por decreto de
26 de agosto de 1947, no cargo de Professor Secundário ( Educação ), do Colégio Estadual e Escola
Normal “Dr. Cardoso de Almeida” de Botucatu, após
32 anos de magistério, tendo lecionado para 16 turmas de pr of essor es, for mados pelo r efer ido
estabelecimento.O Professor Ognibene militou na
imprensa, por longos anos, tendo sido colaborador
dos jornais : “O Município” de Barra Bonita; “A
Semana” de Dois Córregos; “Correio de Botucatu”.
Foi correspondente do “Diário de São Paulo”, em
Dois Córregos e Diretor da Sucursal de “O Estado
de São Paulo”em Botucatu. Foi filiado à Associação
Paulista de Imprensa e à Associação dos Profissionais de Imprensa de São Paulo ( APISP ). Participou
do Movimento Constitucionalista, prestando serviços de censura telefônica à Delegacia Técnica de
Botucatu, durante todo o período em que durou a
Revolução. Foi condecorado pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Medalhistica , em 11 de julho
de 1963,com a medalha “José Bonifácio de Andrada
e Silva”, por relevantes serviços prestados ao ensi-
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no, no Estado de São Paulo. Em razão da outorga da
referida medalha recebeu da Câmara Municipal de
São Paulo, voto de congratulações aprovado em sessão realizada em 09 de novembro de 1964. Recebeu
o Titulo de Cidadania da Câmara Municipal de Barra Bonita por ter sido o poineiro do ensino naquela
cidade. Foi sócio-fundador do Centro Cultural de Botucatu, tendo feito parte da Diretoria, na qualidade
de Tesoureiro. Pronunciou várias palestras durante
as reuniões literárias do referido sodalício.Faleceu
em 1976.

fessor, advogado “rabola”, trabalhava como advogado
sem ser formado. Era funcionário público estadual :
Fiscal de Renda. Ajudou muita gente a encaminhar-se
na vida profissional. Gostava de jogar xadrez. Foi várias vezes campeão nos jogos da Alta
Sorocabana.Faleceu em 1970 na cidade de Campinas.

Armando Salles Oliveira, Dr.; Rua

Nasceu em 06 de março de 1908
na cidade de Botucatu, no bairro
da Boa Vista. Filho de Luiz Mori
e Carolina Cabrelli Mori. Passou
a sua infância nesse bairro, onde
seu pai possuía um armazém de secos e molhados e uma chácara nas
proximidades. Freqüentou nesse
período as seguintes escolas botucatuenses : Grupo Escolar “Dr.
Cardoso de Almeida”, Ginásio Diocesano e Escola de
Comércio de Botucatu. Serviu o Exército brasileiro em
Quitaúna nos anos de 1927 e 1928. A partir desta data,
de volta à Botucatu, passou a fazer parte de uma sociedade formada pelos seus irmãos e cunhado, na qualidade de viajante da firma. Esta firma de nome Romani
Mori Companhia Ltda.havia sido fundada em 1925 tendo sua sede na cidade de São Paulo. No ano de 1942,
casou-se com Esther Spirandelli Mori; professora da
antiga escola primária “José Gomes Pinheiro”; nascendo em 1946 o único filho do casal : Dagoberto Dario
Mori, Diretor da Escola de Engenharia de São Carlos.
No ano de 1948, após exaustivo trabalho junto à sociedade, conseguiu a instalação, em Botucatu, à Rua
Amando de Barros, 763, de uma filial. Como Gerente
Comercial desta filial, que iniciou suas atividades no
ramo de artigos escolares, artigos para escritório e brinquedos, implantou em curto período de tempo uma tipografia e uma fábrica de sacos de papel. O desenvolvimento, em Botucatu, desses estabelecimentos comerciais e industriais, foi totalmente satisfatório de modo
que, por interferência de Armelindo Mori, a firma Romani Mori concordou em adquirir terrenos nesta cidade para a construção de prédios próprios para os setores Comercial e Industrial. Concluído em 1960, o Edifício Luiz Mori situado à Rua Amando de Barros, 636,
instalou-se no local moderna loja comercial, atuando
no ramo de artigos escolares, de escritórios, presentes
e brinquedos. No ano de 1962, em terreno situado à
Rua Coronel Vitoriano Villas Boas, foi construído o
setor industrial no qual, seu sócio Gerente Armelindo

Vila Maria / Jardim Peabiru – Lei Nº 29 de 03/06/1948
Político, jornalista, engenheiro
formado pela Escola Politécnica
de São Paulo, nasceu na Capital
(São Paulo), em 24 de dezembro
de 1887, onde faleceu em 17 de
maio de 1945. A par de intensa
atividade nos campos da metalurgia, eletricidade, estradas de ferro, inclusive com viagens de estudo e observação aos grandes centros industriais da
Europa, dedicou-se ao jornalismo e à política : foi Diretor do jornal “O Estado de São Paulo (1915/1938) e
Interventor Federal em São Paulo. Elegeu-se Governador em 1934; fundou a Universidade de São Paulo e
fez construir 28 ginásios. Candidato da União Democrática Nacional à Presidência da República (1936),
teve sustada sua campanha pelo Golpe de 1937, que
implantou o Estado Novo. Preso durante um ano por
ordem de Getulio Vargas, seguiu depois para o exílio,
retornando ao Brasil somente em 1945, pouco antes da
queda da ditadura. Os discursos da sua campanha presidencial foram publicados em 1937 num volume sob
o título : Jornada Democrática. Publicou ainda : “Discursos” e “Para que o Brasil Continue”.O nome de
Armando Salles de Oliveira esta perpetuado numa das
escolas de Botucatu.

Arquimedes Gurgel, Praça

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.109/82
Nasceu em Itaporanga /SP, no dia 25 de dezembro de
1901. Mudou-se para Botucatu onde casou-se com Julieta Gurgel e teve oito filhos: José Carlos Gurgel,
Médico; João Gilberto, Advogado; Ana Maria, Professora Secundária; Luiz Roberto, protético; Antonio Fernandes, comerciante e advogado; Marila Salete, Professora Secundária , Archimedes G. Junior, Médico;
Paulo Sérgio, Comerciante. Archimedes Gurgel foi pro-

Armelindo Mori , Rua

Conj. Habitacional Humberto Popolo – Decreto Nº
3.114/82
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Mori, instalou além da tipografia e fábrica de sacos de
papel uma fábrica de cadernos. Os cadernos fabricados pela firma Romani Mori S/A divulgaram o nome
de Botucatu levando em sua capa fotos de logradouros
públicos e turísticos da cidade. A firma Romani Mori
S/A manteve suas atividades em Botucatu, sob a Gerência de Armelindo Mori, e em São Paulo até o ano de
1976, quando foi vendida a um outro grupo comercial.
Armelindo Mori, que passou toda a sua vida em Botucatu, foi : sócio fundador do Botucatu Tênis Clube,
sócio fundador da regional do Lions Club em Botucatu, sócio-fundador da Associação Atlética Botucatuense e Presidente do Clube Rio Bonito Campo e Náutica.
Depois de aposentado continuou residindo em Botucatu, vindo a falecer nesta cidade em 27 de novembro
de 1980, aos 72 anos.

Artêmio Capeluppi, Rua
Vila Angela – Decreto Nº 2.989/81

Nasceu em Montanva – Itália – no
dia 16 de setembro de 1887. Casado com D. Laura Grangnani Capeluppi que lhe deu sete filhos :
Ermano, Valdomiro, Orlando,
Renato, Remar, Amabile e Álvaro. Marcineiro de profissão, foi
funcionário das Industrias Lunardi e , posteriormente, do Curtume
Pioneiro onde aposentou-se. Seu principal objetivo era
transformar a vida das pessoas carentes cheias de felicidade. Artêmio Capeluppi faleceu no dia 24 de fevereiro de 1964.

Artur Batista , Rua

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.416 de 28/08/2003
Natural de Maçal da Ribeira, em
Portugal, nascido em 15 de abril
de 1910, sendo filho de José Batista e Elisa de Jesus. Veio para o
Brasil em 1930, naturalizando-se
brasileiro. Trabalhou na antiga
Estrada de Ferro Sorocabana, por
30 anos, chegando ao cargo de
Maquinista. Era casado com Idalina de Jesus, com quem
teve 12 filhos. Morador na Vila dos Lavradores, onde
cultivou um grande número de amigos. Faleceu em 27
de março de 1987, aos 77 anos.

Ary Thomaz Simonetti, Avenida

Conj. Hab. Arnaldo Leota de Mello – Lei Nº 2.827 de
01/06/1989
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Nasceu em Botucatu,SP, a 22 de
março de 1937. Estudou no Grupo Escolar “Cardoso de Almeida”
e formou-se professor pelo Instituto de Educação “Dr. Cardoso de
Almeida” de Botucatu. Bacharelou-se em advocacia pela Faculdade de Direito de Itapetininga,
SP. De 1970 a 1974 foi Auditor do Estado de São Paulo. Em 1975 com o falecimento do pai, transferiu-se
para a UNESP – Campus de Botucatu – onde permaneceu até a sua morte em 23 de julho de 1988. Jornalista
militante, foi, na década de 1950, Diretor do “Correio
de Botucatu”. Lutou, ao lado de José Amaro Faraldo,
para a conquista da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Attílio Borgato, Rua

Vila Sueleny - Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº
3.280/82
Filho de imigrantes italianos, Domingos Borgatti e
Anna Spinelli. Nasceu em Botucatu no dia 02 de dezembro de 1894. Residiu por muitos anos no Distrito
de Rubião Junior onde exerceu a profissão de lavrador, com cultivo de café e cereais. Casou-se em 30 de
outubro de 1920, com Amélia Burzacca, natural de Botucatu, onde nasceu em 30 de agosto de 1898, filha de
Vicente Burzacca e Mariana Bertochi.

Atílio Losi, Rua

Jardim Paraíso – Decreto Nº 1.384 de 12/10/1967.
Attílio Losi, nasceu em Badia Polesina ( Veneto ), na
Itália em 1874, filho único de Teresa Megeto Barbaro
e Pedro Losi. Attílio Losi chegou à Botucatu com nove
anos de idade, em 1885. Depois de freqüentar a escola
primária local, aprendeu o ofício de marceneiro, o qual,
aliás, nunca exerceu. Trabalhava na casa comercial de
sua mãe. Estabeleceu-se com um armazém de secos &
molhados na Avenida Floriano Peixoto, onde mais tarde foi a pensão Franchini.Em 1911 montou a primeira
fabrica de fósforos de Botucatu da marca “Brilhante”.
Posteriormente, adquiriu o cortume “Bela Vista” anteriormente montada pelo Sr. Pedro Delmanto. Attílio
Losi foi casado duas vezes. Em primeiras núpcias com
Adelina Michelucci, falecida na gripe espanhola
(1919), da qual houve os filhos Pedro, Olga, Bruno e
Alberto Losi. Em segundas núpcias foi casado com
Zulmira Michelucci, tendo os filhos Renato, Nair, Diva,
Dalva, Ivo e Walter. Viúvo pela segunda vez, veio a
falecer em 1960, aos 84 anos de idade.
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Augusta Mulotto Serafim, Travessa
Chácara Barros – Lei Nº 3.345 de 28/06/1994

Nasceu em 21 de outubro de 1916, na cidade de Sornalha de La Batalha, província de Treviso – Itália.Filha
de Pietro Mulotto e Giulia Lourenzon. Veio para o Brasil aos três anos de idade (1919 ) e faleceu em 24/08/
1990 na cidade de Botucatu. Casou-se com Orlando
Paschoal Serafim, aos 21 anos de idade, com quem teve
três filhos : Hermenegildo Serafim, Antenor Hermínio
Serafim e Maria Aparecida Serafim. Residiu, durante
30 anos, na Vila dos Lavradores ( rua Padre Agra, nº
11)Participou de diversas atividades na comunidade da
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Ficaram famosas as polentadas que Dona Augusta preparava nessas
ocasiões. Colaborou nas festas beneficientes do Asilo
Padre Euclides e Asilo de Avaré, sempre a convite dos
festeiros. Em junho de 1962, foi membro ativo das festividades da Paróquia da Vila dos Lavradores na gestão dos padres Marcos Lorati e Henrique Piva.

Augusto Ceriliani, Avenida
Vale do Sol – Decreto Nº 3.018/81

Nasceu em Botucatu em 06 de
agosto de 1894 e faleceu na mesma cidade aos 07 de março de
1975. Filho de Pedro Ceriliani e
Virginia Ceriliani. Casou-se com
Joana Bertani Ceriliani, com quem
teve quatro filhos : Álvaro Line,
Elpidio, Euridise e Verginia Ceriliani. Era proprietário da pedreira
de Arenito Botucatu, que fornecia todas as pedras para
as antigas construções de Botucatu, cujo alicerces eram
construídos com essa pedra. Produzia pedras para o
calçamento de Botucatu, Assis, Bernardino de Campos, Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos. Ajudou a
construir o Asilo de Mendicidade.

Augusto Ferreira, Rua

Jardim Cristina – Lei Nº 3.448 de 29/08/1995
Augusto Ferreira, nascido na cidade de Garanhuns, no
Estado de Pernambuco, no dia 04/08/1911e falecido
em Botucatu (SP) no dia 07/07/1992. Conhecido em
Botucatu como “Gusto Alagoano”, que mesmo não tendo nascido em nossa cidade, a ela dedicou grande parte de sua vida, tanto na parte profissional como familiar. Trabalhou como ferroviário na velha Estrada de
Ferro Sorocabana, ocupando diversos cargos nos seto-

RUAS BOTUCATUENSES
res de manutenção e segurança.
Labutou, também, durante muitos
anos no comércio em praça pública, sendo proprietário de um dos
saudosos “carrinhos” de bijouterias que ficava na Praça Coronel
Moura – Paratodos. Atendia, principalmente, a população de baixa
renda e proveniente da zona rural,
oferecendo mercadorias a preços acessíveis, especialmente roupas feitas. Desempenhou papel importante
no povoamento da Vila Maria, sendo um de seus antigos moradores. Nesse bairro, construiu sua residência.
Era casado com Julha Ferreira com quem teve 11 filhos.

Augusto Fontana, Rua
Jardim Paraíso II –

Nasceu aos 08 de dezembro de 1878 e faleceu em 15
de janeiro de 1907. Casou-se com Victoria Taddei com
quem teve os filhos Plínio, Luiz e Augusto. GuardaLivros ( Contador ) por formação, foi Gerente do Banco Nacional e, posteriormente, proprietário de um Escritório de Contabilidade. Foi Presidente do Asilo Padre Euclides, da Associação de Contabilista de Botucatu, membro da Diretoria da Associação Comercial
de Botucatu. Foi Augusto Fontana quem obteve a Doação do Terreno para a construção da Associação Atlética Botucatuense.

Augusto Fumis, Rua

Vila Pinheiro – Lei Nº 4.456 de 21/11/2003
Brasileiro, filho de imigrantes italianos, nasceu em 06
de fevereiro de 1902 e faleceu em 20 de outubro de
1997, então com 95 anos de idade. Seus pais, Valentim
Fumis e Páscoa Tofoli Fumis, chegaram ao Brasil em
1900 e trabalharam em várias fazendas do Estado como
colonos, no cultivo do café. Augusto nasceu na Fazenda Agulha. Posteiormente residiu nas fazendas : do
Moura, Santana, Matão e Fazenda Velha. Nesta última
conheceu Ângela de Antonio, com quem se casou.Teve
cinco filhos : Hélio, Ozilda, Leonilda e Hermínia e
Augusto Fumis Filho.Trabalhou nas Industrias Lunardi, Curtume do Losi, Estrada de Ferro Sorocabana e,
na Fazenda Experimental do Café – Lageado – onde
aposentou-se como Almoxarife.

Augusto Galvano, Travessa

Chácara Antártica – Lei Nº 3.260 de 05/08/1993
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Nasceu em Botucatu no dia 11 de novembro de 1915,
filho de João Galvano e Maria Zecca Galvano, imigrantes italianos, que chegaram nesta região para trabalhar na lavoura. Augusto era casado com Dona Pureza Garcia Galvano, filha de imigrantes espanhóis. Do
casamento nasceram seus três filhos : Cleonice, Dirceu e Maria de Lourdes. Foi funcionário da Estrada de
Ferro Sorocabana, aposentando-se como maquinista.
Foi Presidente da Associação dos Ferroviários, por
vários anos. Foi eleito vereador em 1955. Foi um dos
diretores da Federação de Associações de Classe da
Estrada de Ferro Sorocabana. Exerceu a função de
Corretor de Seguros da Cia Seguradora Brasileira.
Apreciador de futebol, foi um dos fundadores do Esporte Clube INCA. Faleceu no dia 13 de abril de 1984.

Augusto Martins, Rua

Parque Res. Primavera – Lei Nº 3.494 de 05/03/1996
Nasceu no dia 28 de dezembro de 1922. Filho de Antonio Martins e Josephina Biral. Era filho de imigrantes;
seu pai veio da Espanha e sua mãe da Itália, estabelecendo-se na Fazenda Redenção de propriedade de Antonio Barros, pai do político e ex-governador de São
Paulo Ademar de Barros. Casou-se em 19 de agosto de
1944 com Maria Morone Martins, nascendo, dessa
união, Luiza Martins. Em 1949 foi admitido na Estrada de Ferro Sorocabana na função de Ajudante de Trem
de passageiros, aposentando-se como Chefe de Trem
em 1978. Participou de diversos campeonatos de Bochas, patrocinados pela Prefeitura de Botucatu. Residiu na Vila Maria desde 1951 até o seu falecimento,
ocorrido em 08 de dezembro de 1983.
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Ada, Augusto, Walter, Dalva, Diva, Hernani e Osvaldo
dos Reis. Trabalhou como pedreiro, tendo construído
sua própria casa. Ajudou a construir o Grupo Dom
Lúcio e a torre da Igreja do Sagrado Coração de Jesus.
Com as economias conseguidas por ambos, montaram
um pequeno armazém, onde Dona Bela trabalhava e
Augusto continuou como padeiro.Tiveram o armazém
por vinte anos. Augusto dos Reis e Guilherme Walter
unem-se em sociedade, para explorar uma pedreira em
Itatam, próximo à Vitoriana, passando a fornecer pedras britadas à Estrada de Ferro Sorocabana.Depois da
venda da pedreira o Sr. Augusto comprou 6 alqueires
de terra na região do Bairro Alto , onde formou uma
chácara e passou a cultivar cana de açúcar, eucaliptos
e demais produtos provenientes da terra. Passou a fabricar o açúcar, rapadura, melado. Passou a vender seus
produtos pela cidade onde tornou-se cidadão conhecido e conceituado. Augusto dos Reis faleceu a 3 de outubro de 1965.

Aurélio Ferrari, Rua

Vila Nova Botucatu – Decreto Nº 1.560/68
Nasceu na Itália, em Massa Carrara ( Toscana ), filho
de Elias Ferrari e dona Maria Domenica. A família chegou em 1894. Aurélio casou-se com d. Arpalice Pilan,
com quem teve os filhos: Maria, que foi casada com
Genarino Delmanto; Ítalo, Leonor, casada com Oscar
Nascimento; Clara casada com Benedito de Castro,
chefe do Deposito da Estrada de Ferro Sorocabana;Foi
negociante na Vila dos Lavradores.

Aurélio Menegon, Rua

Augusto dos Reis, Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto No 2.873 de 11 de novembro de 1980.

Nasceu em 26 de abril de 1886 em
Cazais dos Robustos, Distrito de
Santarém – Portugal. Filho de Manoel dos Reis e Ana do Rosário.
O pequeno Augusto, teve uma infância comum. Ajudou o pai na
colheita de azeitonas e pastorando ovelhas. A adolescência trouxe consigo, o desejo de aprender
a escrita e a leitura. Esse desejo transformou-se em necessidade e , depois em realidade auto - alfabetizandose .Chegou ao Brasil em 13 de dezembro de 1912. Rumando para Botucatu, começou a trabalhar como
padeiro.Casa-se, em 29 de maio de 1919, com Maria
Cruzzollini Reis filha de Ângelo Cruzulini e da austríaca Josephina Padovan. Desse matrimônio nasceram :

Aurélio Menegon nascido aos
20 dias do mês de agosto de
1906 na cidade paulista de São
Joaquim da Barra, onde viveu
o primeiro ano de vida tendo
ido para a Itália, residindo na
cidade de Padova até os nove
anos, quando retornou ao Brasil e passou a residir na cidade
de São Paulo. Em 1921 entrou
na Estrada de Ferro Sorocabana e, como ajudante de telegrafista gratuito, sendo efetivado em 1922 na mesma função. Em 1928 passou a
exercer a função de despachador e dois anos depois
transferiu-se para Botucatu, onde se radicou e viveu
até o ano de 1974 quando de seu falecimento. Em Botucatu, atingiu o ápice de sua carreira profissional sen-

Bairro Alto – Decreto Nº 1.360/67
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do em 1948 efetivado como encarregado do movimento e em dezembro de 1950 Inspetor de Estações aposentando-se na função de Assessor dos Transportes da
ex-Estrada de Ferro Sorocabana. Em 1954, após ter se
aposentado na EFS, trabalhou para a Comissão de Escoamento da Produção do Norte do Paraná como encarregado dos transportes; em 1956 trabalhou como
Assistente de Transporte da Cia Mogiana de Estradas
de Ferro, em 1958, na Rede Ferroviária Federal, também como Diretor de Transportes, tendo aí encerrado
suas atividades em estradas de ferro por motivos de
saúde, mas em 1963 desempenhou funções na extinta
CAGESP,em São Manoel e Bauru. Participou ativamente da vida sócio-esportivo-cultural de Botucatu,
tendo sido presidente da Associação Atlética Ferroviária, sócio-fundador do Botucatu Tênis Clube, do Clube 24 de maio, do Hospital Sorocabana, para o qual
participou na sua construção e fundação. Membro da
Loja Maçônica “Guia Regeneradora” durante mais de
20 anos, onde foi, inclusive, seu presidente, à qual devotava sua total admiração pelos princípios filosóficos, os quais sempre nortearam a sua vida, tanto profissional como de homem e pai de família.

Áureo Fernandes Leite, Prof.; Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.133 de
23/06/1982.
Nasceu em Tietê – SP – em 16 de
novembro de 1911 e faleceu no dia
20 de fevereiro de 1979. Filho de
João Alípio Fernandes Leite e
Adelina dos Reis Leite. Fez seus
estudos em Botucatu, formandose Professor pela Escola Normal
Oficial desta cidade. Em 01 de fevereiro de 1938 foi designado Inspetor Federal para exercer o cargo no Rio de Janeiro
por decreto assinado pelo então Presidente da Republica Dr. Getulio Vargas. No dia 17 de março de 1938
foi transferido para Botucatu, exercendo o cargo de
Inspetor Federal na Escola Normal. Em 21 de dezembro de 1939 recebeu a promoção para Inspetor 15 na
Divisão de Ensino Secundário do Departamento Nacional de Educação. Foi Inspetor no Colégio Arquidiocesano Nossa Senhora de Lourdes e na Instituição Toledo de Ensino. Foi, durante muitos anos, Professor de
Matemática na Escola Senac de Botucatu. Pela sua
participação no Movimento Constitucionalista, recebeu a medalha MMDC no ano de 1973 e, em 1976, o
governo estadual condecorou-o com a comenda da
Constituição. Foi membro da Loja Maçônica “Guia
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Regeneradora” em 11de maio de 1973. Participou do
Grupo de Escoteiros “Padre Anchieta” exercendo o
cargo de Instrutor. Casou-se em 1940 com a Professora Genny Oliveira Leite, com quem teve quatro filhos :
Heloisa Helena, Silvia Helena, Lucia Helena e Áureo.

Aurora, Rua

Jardim Bons Ares - Distrito de Rubião Junior –
Período antes do nascer do sol, quando este já ilumina
a parte da superfície terrestre ainda na sombra. O inicio da vida; a infância; principio, origem,
começo.Aurora boreal : Aurora polar observada em
latitudes boreais.

Áustria, Avenida
Jardim Riviera –

Paiz da Europa Central, situado em plena região alpina
e limitada pela Republica Tcheca, Hungria, Iugoslávia, Itália, Suíça , Liechtensteen e Alemanha Ocidental. Ocupa uma área de 83.849 Km2 e sua população é
estimada em 7.300.000 hab., com uma densidade demográfica aproximada de 90 hab/Km2. A capital é Viena, cuja população eleva-se, segundo dados de 1970,
a 1.650.000 habitantes. Cerca de dois terços do território austríaco são ocupados pelos Alpes Orientais e parte do maciço da Boêmia e dos Alpes surgem planícies
e regiões de colinas.

Azaléia, Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto Nº 1.798/70
Arbusto da família das ericáceas, originário da China,
cultivado universalmente como ornamental e muito
comum no Brasil ( Rhododendron Midiciun SW ). Tem
ramos, pecíolos neumas e cálices revestidos de pelos
sedosos e flores curto-pediceladas, dispostas em cachos umbeliformes; o fruto é uma cápsula com leis ciência septicida. Existem mais de 900 variedades horticulas, diversamente coloridas, desde o branco puro ao
vermelho-vivo, algumas do colorido variado. No Brasil, são muito comum umas vinte variedades : branca,
amarelo-palha, chita, citrina, solferina, salmão, etc.

Azaléias, Alameda
Parque das Cascatas –
Ver rua Azaléia .

RUAS BOTUCATUENSES

B

Baden Powell, Praça

Vila Antártica – Lei Nº 3.036 de 18/09/1990
Robert Stephenson Smyth Baden
Powell – oficial do exército britânico e fundador do escotismo, organização mundialmente conhecida. Nasceu em Londres a 22 de fevereiro de 1857, e faleceu em Nyeri, na África, a 8 de janeiro de
1941. Entrou para o exército em
1876, servindo no Afeganistão, na Índia e na África do
Sul. Esteve como Secretário do Estado Maior em Malta. Na Guerra da África do Sul, destacado para defender a praça de Mafeking, na Colônia do Cabo, que dispunha de um destacamento de mil e duzentos homens,
sustentou-a durante duzentos e quinze dias, até que lhe
chegassem em socorro as tropas inglesas. Como recompensa por esse feito, foi promovido a General. Iniciou
em 1908 o movimento para a formação de corpos de
escoteiros. Fundou também em 1910 com o auxilio de
sua irmã, Agnes Baden-Powell, a congênere feminina
daquela organização. A idéia teve resultados excelentes quando então organizações similares passaram a ser
criadas em quase todos os países do mundo. Recebeu
várias condecorações e foi elevado à dignidade de Barão. Deixou importante série de volumes publicados,
entre os quais destacam-se vários livros para escoteiros.

Bahij Hachuy, Rua

Conj. Hab. Umberto Popolo – Decreto Nº 3.131/82
Nasceu em Homs – Síria – em
1911. Filho de Raqueb Hachuy e
Malaqui Hachuy. Veio para o Brasil em 1926, diretamente para Botucatu. Bahij Hachuy era comerciante em Botucatu – proprietário
da famosa “Casa Confiança” na
tradicional rua Amando de Barros.
Residia em agradável chácara no
bairro Alto, onde gostava de plantar e criar pombos. Faleceu em 17 de novembro de 1976
e, está sepultado no Cemitério “Portal das Cruzes”.Dele
falou Elda Moscogliato : “ Espírito original, cavalhei-
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ro perfeito, homem da “Casa Confiança”. Líder por
muitos anos, no comércio de tecidos. As melhores sedes, lãs, os finos linhos, lá estavam as prateleiras atulhadas para os gostos os mais apurados.
Aqui aportou não sabemos quando, e por aqui se fixou. Espírito sociável, jovial, atencioso, Bahige Hachuy foi antes de tudo, um filho sem senões. Guardião
e companheiro da velha mãe, figura simpática de mulher bíblica.
Um espírito original, dissemos. E ele o foi, realmente.
Foi o precursor das modernas “ville-cotage”. Construiu
lá encima, na linha do horizonte, sua bela herdade para
os fins de semana. E lá colecionou, anos em fora, as
mais belas flores, as mais originais folhagens, que emolduravam o seu viver bucólico.
Columbófilo apaixonado, possuía um rico viveiro de
pombos-correio. Que lhe deram prazeres e medalhas.
Os pássaros os mais lindos em plumagem e em cantares, Bahige Hachuy os possuiu. Os pombos, levados
para longe, para aqui aportavam trazendo sob as asas,
a mensagem de amizade, de paz e de alegria. Ele viveu
num mundo encantado. E raro.”

Bandeira, Praça

Centro – Lei Nº 02 de 03 de junho de 1940.
Foi um pedido pelo Dr. Coriolano
de Góes, Diretor Geral do Departamento das Municipalidades, ao
então prefeito José de Carvalho
Sobrinho, em comemoração ao
cincoentenario da Bandeira Nacional.
Fronteiriça ao antigo Grupo “José Gomes Pinheiro”
atual Delegacia de Ensino. Foi uma homenagem prestada pelos vereadores à bandeira nacional. Projetada
em 1889 por Raimundo Teixeira Mendes e Miguel
Lemos, foi desenhada por Décio Vilares. A bandeira
da Republica Federativa do Brasil é a antiga bandeira
imperial com algumas modificações, e esta havia se
originado da bandeira colonial portuguesa. A bandeira
do Império era composta de um paralelogramo verde,
apresentando um losango de ouro no centro. No centro
desse losango havia um escudo, em campo verde, contendo a esfera armilar de ouro, atravessada pela cruz
da Ordem de Cristo. Ao redor, contavam-se dezenove
estrelas de prata sobre uma orla azul. Acima do escudo, a coroa imperial. Abrançando o escudo, dois ramos, um de fumo, outro de café. A Republica substituiu o escudo pela esfera, mantendo as cores azul e
branca. A cruz da Ordem de Cristo foi substituída pelo
Cruzeiro do Sul. Cortando a esfera, uma faixa branca.
Sobre ela, a legenda Ordem e Progresso. Suprimiram-
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se os ramos de fumo e café. Na esfera, estão as estrelas
que, com a constelação do Cruzeiro, representam os
Estados e o Distrito Federal. A bandeira é o símbolo da
Pátria.Por isso, merece o nosso amor e o nosso respeito.

Barroso, Almirante; Rua
Distrito de Vitoriana –

Francisco Manoel Barroso, almirante Barroso, era português, de
Lisboa. Nasceu a 29 de setembro
de 1804. Veio muito criança para o
Brasil, em companhia de seus pais,
quando se exilou no Brasil a Família Real. Fez o curso em nossa Academia de Marinha, revelando-se um
aluno excepcional. Juntamente com Tamandaré, de
quem se tornou companheiro inseparável durante toda
a vida, batalhou incansavelmente nas lutas da Independência, na revolta denominada Cabanagem e nas Guerras do Uruguai e Paraguai. Em 1821, era aspirante; em
1827 segundo tenente, encontrando-se nessa ocasião
ao norte do país, lutando contra as tropas que se opunham ao governo de Pedro I. Em 1836, comandava o
brigue “Brasileiro” e em 1839 foi nomeado vice-diretor da Academia de Marinha. Nesse posto poucos meses ficou, pois teve que seguir para o Rio Grande do
Sul, a fim de combater os rebeldes dos Farrapos. Aí
comandou a escuna “Legalidade”, o brigue “Pedro I” e
a corveta “7 de Abril”. Como Capitão de Mar e Guerra, comandou em 1852 as corvetas “Imperial Marinheiro” e “Baiana” e logo após seguiu para os portos do
Pacifico, em missão especial. Nos anos seguintes exerceu sucessivas funções, finalizando com a do Rio da
Prata, em 1862. Em Montevidéu , onde constituiu família, Barroso foi substituído por Tamandaré, no comando em chefe das forças. Como era grande amigo e
admirador de Tamandaré não se entristeceu ao deixar
o posto. Logo depois começou a guerra contra o ditador paraguaio e foi ele escolhido para as operações que
se sucederam, cobrindo-se de glórias na batalha naval
do Riachuelo, a 11 de junho de 1865. No dia 28 de
abril de 1865, reuniram-se nas águas do caudaloso Paraná as guarnições sob o comando de Barroso e que
deveriam impedir a passagem das tropas paraguaias.
Solano Lopes tratou de fortificar-se em Humaitá, fazendo-se acompanhar de sete vapores, baterias flutuantes, canoas e tropas escolhidas; toda a região ficou
preparada para o ataque. Os nossos navios, carregados
e preparados para enfrentar a luta, achavam-se atentos
à investida do inimigo. Os paraguaios avançaram nos
seus vasos de guerra e de repente ouve-se a bordo da
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fragata Amazonas o sinal enviado a todos pelo almirante Barroso. No meio da agitação geral, Barroso exclama aos comandados : “O Brasil espera que cada um
cumpra o seu dever”. A reação brasileira não se fez
esperar e o inimigo procurou proteger-se. A fragata
“Belmonte”, à frente, afugenta os paraguaios, enquanto Barroso, da embarcação “Amazonas”, dá as ordens
decisivas. As corvetas “Jequitinhonha”e “Paraíba” são
postas fora de combate. Começa o terrível combate,
corpo a corpo. Barroso corre em socorro da guarnição
assim atacada e põe a pique três navios inimigos, conseguindo a fuga de outros. Muitas horas durou a luta e
finalmente escurecia quando serenou a batalha e deram inicio ao tratamento de nossos feridos e fizeram o
balanço de nossas perdas. Com essa vitória, o ditador
Lopes encontrou séria dificuldade na invasão de nosso
território. Obtendo licença, por motivo de doença, Barroso deixou então as operações de guerra. Recebeu a
dignitária da Ordem do Cruzeiro e a pensão anual de
um conto e duzentos e o título de Barão do Amazonas,
com honras e grandeza pelos serviços prestados nas
campanhas uruguaia e paraguaia. Foi encarregado do
Quartel General da Armada e ajudante de ordens do
ministro da Marinha; Vice- Almirante no quadro extraordinário a 12 de abril de 1867. Reformado no posto de almirante a 9 de maio de 1873, obteve licença
para residir em Montevidéu. Em 1882 foi convidado
pelo governo brasileiro que solicitou sua presença a
fim de ser homenageado no ato do lançamento do cruzador “Barroso”. Achava-se presente seu grande amigo Tamandaré que se associou às homenagens tributadas ao grande cabo de guerra. Faleceu em Montevidéu
a 8 de agosto de 1882. Porém, seus restos mortais vieram para o Brasil e repousam na base do monumento
que a Nação lhe ergueu na praia do Russel, Rio de Janeiro.

Bartholomeu de Gusmão, Padre;
Rua
Parque Bela Vista – Distrito de Rubião Junior –

Bartolomeu Lourenço de Gusmão
nasceu em Santos, em 1685, tendo vários irmãos e irmãs, entre os
quais o diplomata Alexandre de
Cusmão.Era filho do cirurgiãomor Francisco Lourenço Rodrigues e de dona Maria Alves. Bartolomeu começou seus estudos no
colégio dos jesuítas, em Santos,
transferindo-se depois para a Bahia no Seminário de
Belém, onde começou a ser notado pela sua prodigiosa
inteligência. Inventou um aparelho para fazer subir água
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para o seminário e outro, composto por uma roda de
pás, que, movida por um só homem impelia uma embarcação. Em 1701 vai para Lisboa, sendo apontado
pelos jornais como um prodígio de inteligência. Bartolomeu dedicou-se especialmente ao estudo da Física e
Matemática. Tornou-se um sábio, mas o que o fez imortal foi a invenção de sua “máquina” : o aeróstato de ar
quente. Volta ao Brasil onde é ordenado padre. Novamente regressa a Lisboa e aí é nomeado por dona Isabel, rainha da Espanha, capelão-fidalgo de D. João v,
rei de Portugal. Na corte, conquista posição de destaque como orador sacro, historiador e inventor.Foi professor de matemática na Universidade de Coimbra, e
fé-lo sócio da Academia Real de História Portuguesa.
Algunhado “O Padre Voador” e tido e havido como
mágico, o padre Bartolomeu Lourenço de Gusmão fugiu às garras da Inquisição de Lisboa , refugiando-se
na Espanha, em setembro de 1724. Ali veio a falecer
em extrema pobreza,na cidade de Toledo, a 19 de novembro.

Batista Butignoli, Praça

Vila Nova Botucatu – Lei Nº 2.816 de 10/05/1989
Nasceu em Botucatu no dia 07 de julho de 1897 e faleceu no dia 29 de setembro de 1976. Filho de imigrantes italianos, o Sr. João Butignoli e a Sra. Irene Butignoli. Casou-se com a Sra. Maria Garcia Butignoli, com
quem teve os filhos : Orlando, Domingos, Elvira, Dominguinhos, Cláudio, Helene e Aníbal. Era lavrador.
Residia no Distrito de Rubião Junior onde possuía uma
fazenda. Era uma pessoa bastante hospitaleira. Sua propriedade era bastante produtiva : café, mandioca, abacaxi, laranja e feijão. Havia um engenho de tração animal onde fabricavam rapadura, melado, sendo a maior
renda a venda do café.

Batista Pesavento, Rua

Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.262/82
Nasceu em Veneza – Itália – em 18 de dezembro de
1899 . Casou-se em 1920, com Orélia Furlanette – natural da Itália – onde nasceu em 13 de julho de 1900 ,
falecendo em Botucatu aos 13 de julho de 1978. Dessa
união nasceram os filhos : Antonieta, Orlando, Lucia,
Rosa, Santina, Lourdes, Irmã, Marino, Estevão e João.
Foi Administrador da Fazenda Boa Vista. Adquiriu a
Fazenda Capão Bonito de Baixo – no Distrito de Rubião Junior – onde dedicou-se ao cultivo de café. Faleceu em 27 de junho de 1963.

Bauhinias, Alameda
Parque das Cascatas –
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Gênero de arvores, arbustos ou lianas tropicais, da família das leguminosas, com folhas comumente bifoliadas e casca fibrosa e tenaz. Inclui o cipó – escada.

Bazilio Brandolise, Rua

Jardim Botucatu – Distrito Rubião Junior – Lei Nº
3.917 de 18/08/1999
Nasceu em Tiete (SP), no dia 13 de setembro de 1913,
filho de Nicodemo Brandolise e da Sra. Tereza Brandolise. Casou-se com a Sra. Regina Pezavento Brandolise e, dessa união nasceu uma filha, Maria Aparecida das Dores Brandolise Cruz, casada com o Sr. José
Cruz Neto, funcionário aposentado da CEAGESP, no
Distrito de Rubião Junior.Em 1950, o Sr. Bazilio Brandolise ingressou na firma Adolfo Dinucci e Filho, como
servente de pedreiro, trabalhou na construção do prédio da Unesp até 1963, ano em que foi admitido como
funcionário da Unesp, nas funções de guarda-noturno,
aposentando-se em 10 de abril de 1980. Faleceu em 13
de agosto de 1993.

Beija Flores, Alameda
Portal das Brisas –

O Neija Flor é um passarinho, da família dos troquilideos, que compreende vários gêneros e várias espécies. Tem de 6 a 20 cm de comprimento; cabeça redonda, bico longo e finos mais comprido do que a cabeça,
reto ou curvos; mandíbula superior intumescida na base;
narinas recobertas por penas frontais, com depressões
laterais e divididas por uma aresta; língua implantada
na base do crânio e composta de dois tubos cheios de
ar unidos pela base, com o extremo deprimido, membranoso e lateralmente denteado; músculos peitorais
poderosos, ligados à quilha alta e saliente, o que derrota a resistência desse pequeno pássaro; asas finas, despontadas, rémiges estreitas, com nove penas primárias
e seis secundárias, em forma de meia lua; cauda com
dez retrizes, variável de forma; traços finos, caçados,
também chamados chupa – flor, chupa-mel e colibri. O
colorido da plumagem é iridescente, por efeito da refração da luz. Um exame atento da pena desta ave revela que ela é composta de muitos filamentos, asas finas, os quais, examinando ao microscópio, se mostram
ainda subdivididos em fragmentos. O tamanho desses
pássaros é variável, sendo que o gigante da família,
dentre as espécies brasileiras, o topaza pella, com 20
cm de talha, habita a Amazônia e o menor também dentre as espécies indígenas, é o Claucis Hirsuta Gmelin,
que segundo Wetemore, perde para o beija-flor das fadas ou beija-flor Helena, calype Helena e lembeje do
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Chile. No entanto o gigante inconteste da família é o
Patagona gigas peruriana Vieill com as seguintes dimensões : bico 4 cm, asa 14 cm, cauda 9 cm, encontrado nas regiões andinas.

Belmiro Butignoli, Rua

Jardim Ypê – Lei Nº 4.852 de 26/11/2007
Nasceu em Botucatu/SP, no dia
1º de dezembro de 1917 e faleceu em 19 de novembro de
2005, a poucos dias de completar 88 anos de idade,todos eles
vividos na cidade de Botucatu.
Era viúvo, deixou dois filhos,
duas noras e três netos: todos
empresários, proprietários e residentes na cidade de Botucatu. Nasceu e viveu mais especificamente no Distrito de
Rubião Junior, nas proximidades da Unesp – Campus
de Botucatu. Encontra-se sepultado no Cemitério “Portal das Cruzes”. Como último gesto, foram doadas suas
córneas. Desde criança, Belmiro Butignoli já demonstrava a sua fé, e o seu espírito em servir, ajudar e colaborar. Um desses exemplos pode ser encontrado na obra
literária intitulada “A Luz de Archângelo” – A história
da Igreja de Santo Antonio do Distrito de Rubião Junior – na pagina 03 do referido livro, a autora Adriana
Alves Vigliazzi, menciona seu agradecimento a Belmiro Butignoli: “agradeço ao Sr. Belmiro Butignoli,
que mesmo estando doente,tornou-me a receber com
muita gentileza e se colocou sempre à disposição”. Na
página 49, dessa mesma obra, a autora se refere novamente ao Sr. Belmiro Butignoli : “Belmiro foi uma das
muitas crianças que deram sua importante contribuição para a construção da Igreja de Santo Antonio em
Rubião Junior”- um dos pontos turísticos da cidade de
Botucatu – “ subindo o morro” a pé, para levar as refeições para o seu pai que trabalhava nas obras da construção da igreja. Belmiro Butignoli é um dos representantes das primeiras pessoas que trabalharam arduamente em nossa terra, contribuindo para trazer o progresso, feito não só de suor, mas de lindas e emocionantes histórias”, finaliza a autora. Também teve participação ativa em quase todas as edições da tradicional
Festa de Santo Antonio de Rubião Junior, como festeiro, às vezes como presidente da festa e em outras fazendo a doação de prendas, que geralmente se consistia em uma cabeça de gado para o leilão. Na época da
Segunda Guerra Mundial, Belmiro Butignoli foi recrutado e serviu o Exército Nacional Brasileiro, no Quarto Regimento de Infantaria, na Capital Paulista, durante três anos, de 25 de novembro de 1941 até 23 de ou-
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tubro de 1944, como soldado, contribuindo para a defesa da Pátria Brasileira. Como proprietário rural, Belmiro Butignoli foi produtor de cereais ( milho, feijão e
arroz ), destacando-se na cafeicultura, chegando a possuir mais de 30.000 cafeeiros em produção, até meados dos anos 1970, quando fortes geadas dizimaram a
maior parte do seu cafezal. A partir daí, dedicou-se mais
à pecuária leiteira e de corte. Em sua propriedade rural, denominada Fazenda Capão Bonito, em Rubião
Junior, Belmiro chegou a produzir até 2000 sacas de
café beneficiado por ano. Além de produtor, até o inicio dos anos 1970, Belmiro Butignoli teve uma usina
de beneficiamento de café, em sua fazenda, que beneficiava também, a produção de outros cafeicultores da
região. A curiosidade da “ máquina de café dos Butignoli”, como era conhecida, ficou por conta de que a
mesma era movida por um propulsor à vapor, alimentado à lenha, trazido da Alemanha pelos tios de Belmiro, no inicio do século passado ( 1910 ). Tal usina de
beneficiamento de café tinha localização estratégica,
pois ficava às margens da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, o principal meio de transporte da época, e
aos armazéns da Ceagesp onde os grãos eram armazenados. Existe, também, um diploma de Honra ao Mérito, que foi conferido a Belmiro Butignoli, em 14 e abril
de 1978, pelo então Prefeito Municipal de Botucatu,
Luiz Aparecido da Silveira, pela colaboração prestada
por Belmiro na ampliação d acervo cultural da Biblioteca Municipal “Emilio Peduti” . Como proprietário e
produtor rural, Belmiro Butignoli produziu leite, café,
cereais, gado para corte, gerou empregos, pagou impostos e abrigou várias famílias em diveras casas que
existiam em sua propriedade agrícola, famílias essas
que trabalhavam na lavoura cafeeira de Belmiro. Verifica-se hoje, em Rubião Junior, uma parte de suas terras, que foram vendidas, para a Prefeitura Municipal
de Botucatu em 1990, para construir o atual acesso para
a UNESP, e em 2003, para a FAMESP. Atualmente, a
Diretoria da FAMESP e seus outros departamentos ocupam terras e imóveis que pertenciam a Belmiro. Como
essas transações de compra e venda foram realizadas
de uma forma sempre amigável e facilitada , entendese que e certa forma, Belmiro acabou criando facilidades para a construção do atual acesso duplicado numa
extensão de 500 metros para a UNESP, a atual portaria
da UNESP e as novas instalações da FAMESP.

Benedita Alves Lourençon, Rua
Altos da Serra – Lei Nº 4.569 de 24/06/2004

Nasceu em Paranapanema (SP) em 08 de abril de 1924.
Filha de Ricardino Alves Leite e de Elisa Rodrigues de
Carvalho. Mudou-se para Botucatu em 16/04/1955, por
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ocasião de seu casamento com José Lourençon. Genitora de 5 filhos : José Aparecido, Maria Elisa, José
Luiz, Ricardo e Silvio Antonio. Estabeleceu-se comercialmente em Botucatu, na Avenida Dom Lúcio, 1080,
no período de 1957 a 1964 e na Rua Carlino de Oliveira, n.30, de 1964 a 1984. Era muito generosa, de grande espírito benemérito, que socorria as pessoas necessitadas que a procuravam. Cultivava a modéstia pela
grandiosidade de sua dedicação ao trabalho, quase diário, tanto na igreja de São José como na Comunidade.
Era responsável pelas visitas mensais, celebrações e
missas realizadas no Hospital Prof. Cantídio de Moura
Campos, demonstrando sempre amor e um carinho especial pelas pessoas ali internadas. Foi um trabalho
contínuo e perseverante por mais de 25 anos.Faleceu
no dia 04 de maio de 2003.

Benedita de Lourdes Moraes, Rua
Colinas do Paraíso – Lei Nº 4.966 de 15/09/2008

Nasceu no dia 30 de setembro de
1937 em Paranapanema (SP). Filha de Pedro Lopes dos Santos e
de Isolina Maria da Conceição.
Casou-se com José de Moraes,
com quem teve três filhos, Amauri, Marcio e Lucilene. Trabalhou,
por muitos anos, como doméstica
. Posteriormente trabalhou na lavoura, na Fazenda “Santa Cruz” em Botucatu. Após
alguns anos passou a cuidar de crianças em residências . Sempre foi uma mulher batalhadora e solidária.
Trabalhou durante sete anos na empresa “Centro” que
presta serviços à UNESP de Botucatu.Faleceu em Botucatu no dia 19 de dezembro de 1991, aos 54 anos de
idade.
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na antiga fiação “Bacchi”. Na época ajudou em muito
o progresso dessa industria, que no passado alimentou
com energia elétrica a nossa cidade, com sua Usina no
Rio Pardo. Desligando-se dessa empresa, foi trabalhar
na antiga Sorocabana, como escriturário, onde faria sua
carreira profissional até a sua aposentadoria, quando
esta empresa denominava-se FEPASA. Durante sua
carreira como ferroviário, uniu-se ao colega vereador
Jorge Thiago da Silva, já falecido, tendo sido membro
ativo, em São Paulo, do Sindicato dos Ferroviários, tendo sempre procurado defender sua valorosa classe.
Após sua aposentadoria como ferroviário, atuou no
Departamento de Compras da Empresa Duratex de
Botucatu, tendo participado da ampliação dessa indústria. Atuou, mais tarde, como recepcionista na Misericórdia Botucatuense. Pertenceu à Diretoria da Liga Botucatuense de Futebol, exercendo muitas vezes o papel
de representante desse órgão nos estádios. Não disputou e nem exerceu nenhum cargo político, porém, sempre apoiou candidatos, promovendo reuniões em sua
casa, na Rua Frederico Petry, 875. Casou-se com Dona
Irene e com ela teve filhos. Benedito de Barros faleceu
em sua residência em 20 de dezembro de 1988.

Benedito Celestino de Jesus, Praça
Jardim Brasil – Lei Nº 3.8663 de 02/12/1998

Nasceu em Botucatu aos 29 de dezembro de 1945, filha de Nikola Zaponi e Rosália Moreira.Benedita Zaponi teve uma grave doença – leucemia. Dita, como
era conhecida, sofreu muito com a doença, acarretando sofrimento à toda família . Benedita Zaponi Vieira,
faleceu aos 40 anos.

Nasceu na cidade de Conchas(SP), em 02 de agosto de
1944, sendo um dos quatro filhos da Sra. Escolástica
Celestino de Jesus. Começou a demonstrar o seu trabalho aos nove anos de idade em uma padaria. Aos
dezoito anos ingressou na carreira militar. Casou-se com
Maria Celestino de Jesus, aos 20 de dezembro de 1969,
e desta união nasceram cinco filhos : Claudemir, Maria Elisa, Claudinice, Claudineia e Benedito. Ao aposentar-se da carreira militar dedicou-se à apicultura,
exercendo com toda a família um trabalho reconhecido por todos. Ficou conhecido carinhosamente como
“Chinamel”. Participou de grandes feiras e exposições
como : Ação Global; chegando a ser homenageado em
jornais e telejornais, sempre elevando e engrandecendo o nome da cidade de Botucatu. Sua preocupação
com o próximo era tanta que através de seu trabalho
promovia eventos para ajudar entidades carentes como
: Orfanato Amando de Barros, Desafio Jovem e outros. Faleceu aos 27 de setembro de 1996.

Benedito de Barros, Rua

Benedito Firmino de Oliveira, Rua

Nasceu na cidade de Salto, em 13 de junho de 1924.
Veio residir em Botucatu no ano de 1945, trabalhando

Nasceu no dia 30 de maio de 1903, na cidade de Conchas. Foi Administrador de Fazendas e lavrador por

Benedita Zaponi Vieira, Rua
Jardim Palos Verdes – Decreto Nº 3.178/82

Conj. Hab. De Botucatu C – Lei Nº 3.352 de 30/08/
1994

Conj. Hab. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº 3.979 de
15/12/1999
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muitos anos. Fabricante de farinha de milho no município de Pirambóia e somente veio para Botucatu em
1956. Foi pipoqueiro por 54 anos, com ponto em frente ao antigo Cine Paratodos. Faleceu no dia 25 de fevereiro de 1990, aos 87 anos.

tias da Penha. Casado com Nilva Borquini da Penha
com quem teve sete filhos. Pedreiro de profissão, trabalhou na construção da Associação Atlética Botucatuense, do Botucatu Tênis Clube e da Igreja São Benedito.

Benedito Franco de Camargo, Rua

Benedito Nunes de Oliveira, Rua

Vila São Judas Tadeu – Tanquinho – Decreto Nº2.658
de 23/01/1979
Nasceu em Espírito Santo do Rio
Pardo ( Pardinho ) aos 05 de julho de 1909. Filho de Salvador
Franco de Camargo e Francisca
Maria de Jesus. Viveu sua infância na cidade de Birarema em um
sitio chamado Salto Grande. Aos
19 anos mudou-se para Botucatu
onde começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Botucatu pelos anos 1930 e 1931.
Logo após transferiu-se para Xavantes e também residiu em Ibirarema para, em seguida, retornar à Botucatu. Casou-se com Lazara Pereira de Camargo em Santa
Cruz do Rio Pardo. O casal teve 10 filhos: Benedita,
Maxemilia, José, Leonor, Aparecido, Etelvina, Salvador, Antonio, Luiz e Paulo. Trabalhou na Prefeitura de
Botucatu de 28/07/1951 a 31/08/1977, iniciando sua
carreira como braçal e, terminando como Encarregado
de Turma. Foi um dos primeiros moradores da Vila São
Judas Tadeu onde residiu à rua Prudente de Morais, nº
1.310.Faleceu aos 68 anos no dia 31 de agosto de 1977.

Benedito Franco da Silveira, Rua

Conj. Hab. Antonio Hermínio Delevedove – Lei Nº
3.194 de 07/10/1992
Nasceu em Areias(SP) no dia 27 de dezembro de 1897.
Filho de Augusto Teodoro Franco da Silveira e Dona
Carolina Menezes Silveira.Era Agente Fiscal de Rendas. Foi chefe do Posto Fiscal de vários municípios,
dentre os quais da cidade de Botucatu, que escolheu
como a terra para a sua residência. Participou de várias
entidades de classe, sendo um incansável defensor em
prol dos humildes e seus participes. Benedito Franco
da Silveira, faleceu no dia 15 de dezembro de 1978.

Benedito Mathias Penha, Rua

Conj. Hab. José Bicudo Filho – Lei Nº 4.343 de 11/12/
2002
Nasceu em Quadra (SP) no dia 04 de abril de 1935.
Filho de Manoel Estevam de Medeiros e Florinda Ma-

Nasceu em Pardinho/SP, aos 06 de outubro de 1895.
Filho de José Nunes de Oliveira e Ana Rita da Conceição. Casou-se em primeiras núpcias com Clementina
do Nascimento (falecida em 1975 ) com quem teve 9
filhos: Arcília, Isaura, Catarina, Antonio,Maria, Manoel, José, Ana e Narciso. Casou-se em segundas núpcias com Adelina Jacinto, aos 18 de julho de 1977. Foi
agricultor e colono na Fazenda Limoeiro, Barra Mansa,, Morro Azul, Sitio do José Alves – estrada do Picadão, tendo comprado e residido, por muitos anos, na
Chácara Lavapés, onde terminou de criar seus
filhos.Criava bois,eqüinos, suínos; plantava café, etc...
Era conhecido como “Dito Severino”. Faleceu aos 26
de junho de 1989, em Botucatu/SP.

Benedito Olincíades Amaral
Costa,Dr.; Rua
Vale do Sol – Decreto Nº 2.865/80

Natural de Itatinga, SP, segundo filho do casal Alcides
Amaral Costa, Fiscal da Secretaria da Fazenda e de
Dona Olinda Pinto Amaral Costa, nascido a 28 de novembro de 1932. Fez seus estudos primários em Avaré
e Sorocaba. O ginasial em Piraju e Assis. O Cientifico
no Internato Liceu de Campinas. Em 1952, tentou
Medicina em Curitiba,PR, formando-se pela Universidade em 1958. Lá, conheceu Maria Antonieta Arcari,
professora, filha do casal Ary João Arcari e Aracy de
Oliveira Arcari. Casaram-se no dia 11 de julho de 1959,
tendo dessa união, cinco filhos : Eduardo, Alcides Neto,
Valéria, Luciana e Flávia. Pela ocasião de seu casamento, seu pai Alcides do Amaral Costa, fixou-se definitivamente em Botucatu e o jovem casal residiu com
eles durante quatro anos à Rua Amando de Barros,
1092. Terminado o Estágio em São Paulo, o Dr. Costa
veio para Botucatu, abrindo seu primeiro consultório
na antiga Casa Ramiro, juntamente com o Dr. Nagib
Sab. Por algum tempo trabbalhou em sociedade com o
Dr. Luiz Peres e Dr. Virginio Lunardi, na rua Velho
Cardoso, 500.Seu último consultório foi montado na
Santa Casa de Misericórdia de Botucatu, ainda em companhia do Dr. Virginio Lunardi, aceitando mais tarde
mais um sócio, Dr. Luiz Antonio Silveira. Como médico e como homem visava sempre a pesquisa, novas técnicas, novos métodos, participando sempre que podia
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das Jornadas de Ortopedia e Traumatolgia. Era um profissional que dominava seu metier com a habilidade
que todos conheciam. Amigo de todos, procurou sempre atender as solicitações, inclusive as que partiam
dos mais humildes. O Dr. Benedito Costa, desde fevereiro de 1961, trabalhou junto ao Corpo Clinico da
Misericórdia Botucatuense. Em agosto de 1964 foi
nomeado segundo-secretário do Centro de Estudos da
Misericórdia, entidade que promoveu e participou de
muitos encontros científicos, trazendo nomes de culto
internacional com palestras e conferências cientificas
de Doutores e Professores : Pedro Granine, José de
Almeida, Dutra de Oliveira e Fritz Koeberbe. Em fevereiro de 1967, participou da Direção do Corpo Clinico da Misericórdia Botucatuense, sendo reeleito para
os anos de 1972 e 1975. Como Diretor tratou de executar a divisão de serviços nas enfermarias, dinamizou
o FUNRURAL. Realizou Convênio com a Prefeitura
para a criação do Pronto Socorro; Construção de nova
Ala de Pediatria; Construção de nova sala de Enfermagem; Instalação de Unidade de Terapia Intensiva do
Departamento de Cardiologia da MISERICÓRDIA;
Iniciou a construção de novos pavilhões, etc... Foi Diretor do Departamento de Dermatologia Regional de
Botucatu e responsável do serviço de Ortopedia e Traumatologia da Misericórdia Botucatuense. No período
de quase seis anos, o Dr. Benedito Olincíades do Amaral Costa, deixou um acervo grande de feitos em prol
da Misericórdia Botucatuense, que marcou com traços
profundos, o sinal de sua personalidade reta e donâmica. Faleceu no dia 10 de setembro de 1976.

Benedito Paganini, Rua

Parque Residencial Nazaré – Decreto Nº3.211/82
Nasceu em Vitoriana no dia 02 de
julho de 1909. Filho de Domingos Paganini e Rosa Magnani. Foi
esportista, jogava no quadro de
profissionais da Associação Atlética Botucatuense. Depois que encerrou a carreira no futebol, passou a ser Técnico e Massagista do
Clube, ele era muito conhecido
pelos médicos, pelo fato de ser
Massagista. Foi técnico da Associação Atlética Ferroviária e , posteriormente encarregado dos transmissores da Radio P.R.F. 8. Faleceu no dia 24 de janeiro de
1980.

Benedito Pires de Almeida,Prof.;
Rua
Vila Pinheiro Machado – Decreto Nº 2.459/77
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Nasceu aos 12 de julho de 1916,
na cidade de Piraju, SP, e faleceu
em 17 de março de 1975 em Botucatu, SP. Transferiu-se para Botucatu, onde realizou o curso completo de Formação Religiosa no
Seminário Menor “São José”. Formou-se professor pela Escola Normal Oficial de Botucatu. Realizou
o curso de Filosofia em Sorocaba, SP. Foi professor de
Português, Latim, Francês e Desenho. Casou-se com a
Sra. Benedita Araújo Pires de Almeida, com quem teve
cinco filhos : Maria Zélia, José Roberto, João Bosco,
Ernesto Luiz e Maria Cristina. Exerceu o cargo de Preparador , Professor de Trabalhos Manuais, regeu a disciplina de Português, organizou o Museu de História
Natural, no Colégio Estadual e Escola Normal “Cel.
Nhonho Braga”, de Piraju, SP. Foi Professor de Trabalhos Manuais na cidade de Rancharia, foi Diretor da
Escola Normal de Pompéia, em Pompéia,SP; Diretor
do Colégio “Prof. Euclides de Carvalho Campos”, em
Botucatu. Professor da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Botucatu; Delegado do Ensino Secundário e Normal de Botucatu. Fundou a Escola Técnica de
Comércio “Rui Barbosa”, na cidade de Piraju. Foi Inspetor de Ensino em 48 cidades vizinhas. Pertenceu ao
Lions Clube de Botucatu. Recebeu o título de “Cidadão Bofetense”, da cidade de Bofete,SP. Foi RedatorChefe do jornal “O Imparcial”; escreveu para a “Folha
do Estudante”, de Paraguaçu Paulista,SP.

Benedito Raphael França Cabral,
Rua

Parque Res. 24 de Maio – Lei Nº 3.205 de 21/10/1992
Conhecido como “Dito França”, Benedito Raphael
França Cabral, contribuiu ardorosamente para o progresso de Botucatu, dedicando trinta anos de sua vida
a um trabalho digno na Prefeitura Municipal, onde foi
um funcionário exemplar, eficiente e competente. Tendo trabalhado com vários prefeitos, sempre foi o braço
direito deles, sem nunca ter se envolvido politicamente com nenhum, oferecendo simente sua amizade, respeito e trabalho a todos.

Benedito Rodrigues Silva, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.126/82
Nasceu aos 05 de abril de 1913. Casou-se com a Sra.
Maria Madalena da Silva, com quem teve três filhos :
José, Edson e Hélio. O Sr. Benedito Rodrigues da Silva foi funcionário do DER – Departamento de Estra-
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das de Rodagem – por muitos anos, onde, devido à sua
capacidade prestativa, granjeou um grande círculo de
amizades. Residiu, por muitos anos na Rua Amando
de Barros, 2.386. Faleceu em Botucatu a 12 de outubro de 1973.

Benedito Zanella, Rua

Jardim Real Park – Lei Nº 3.549 de 21/08/1996
Nasceu na cidade de Laranjal Paulista em 10 de setembro de 1924, vindo a residir em Botucatu em 1940. Foi
funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana
desde 07 de julho de 1951 até 31 de agosto de 1979.
“Amarelo”como era carinhosamente conhecido, casouse em 11 de outubro de 1951, com a Sra. Dorothy Rocha Zanella e desta união nasceram três filhos.

Benjamin Constant, Rua
Vila Jaú – Ato Nº 0.033/34

Benjamin Constant Botelho de
Magalhães,militar, professor e politico brasileiro, fundador da Republica. Nasceu no Rio de Janeiro, aos 18 de outubro de 1833 em
Niterói. e faleceu em 22 de janeiro de 1891no Rio de Janeiro. Órfão de pai aos 13 anos, Benjamin
foi amparado pela Família Andrade Pinto, que o auxiliou na continuação dos estudos. O
seu curso na Escola Militar, na qual se matriculara aos
15 anos, foi um dos menos felizes. Assentou praça no 1o
Regimento de Cavalaria em 1852 e oito anos depois bacharelou-se em Ciências Físicas e Matemática na Escola
Central. Promovido a Tenente de Estado Maior de 1a Classe, Constant inscreveu-se no concurso para repetidor de
Matemática do Colégio Pedro II, obtendo o primeiro lugar. Casou-se em 1863 com Dona Maria Joaquina da Costa. Em 1866, já Capitão, recebeu Ordem de partir para a
Guerra do Paraguai. Nesta Guerra distinguiu-se extraordinariamente, mormente na Construção da chamada Linha Negra, trincheiras e Baterias avançadas em Tuiuti.
Atendendo a insistentes pedidos de sua esposa, voltou ao
Rio de Janeiro, onde, por volta de 1869, substituiu seu
sogro no cargo de Diretor do Instituto dos Meninos Cegos, atual Instituto Benjamin Constant. Foi professor de
Matemática na Escola de Engenharia Militar, Escola da
Marinha, Escola Normal da Corte, Escola Normal da Província do Rio de Janeiro, Escola Superior de Guerra e
Instituto Comercial.Abolicionista de longa data, propôs
em outubro de 1887, no Clube Militar, que o Exército
adotasse como divisa a Abolição. Lançando-se na luta contra o nosso regime monárquico , organizou os conciliábu-
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los dos oficiais do Exército e da Marinha.Republicano
convicto, no dia 15 de novembro, o simples fato da presença de Constant á frente das tropas republicanas evitou
o derramamento de sangue. Uma vez proclamada a República ,conseguiu que fosse criado o Ministério da Instrução Pública, para o qual foi nomeado.Na sua atuação no
governo provisório presidido por Deodoro resultaram: a
adoção da atual bandeira, a Lei de separação da Igreja do
Estado e a reforma do Ensino Secundário e Superior. Promovido a General em 1890 nesse mesmo ano deixou a
Pasta de Ministro da Instrução Pública, Correios e Telégrafos, recolhendo-se à vida privada. O Ministério da Instrução Pública foi extinto, só ressurgindo em 1930 por
decreto de Getulio Vargas. É a ele que se deve a divisa,
Ordem e Progresso, na bandeira do Brasil. Quando morreu, era tal a sua pobreza que o futuro da viúva e dos
filhos teve de ser atendido por uma subscrição nacional.

Benjamin Figueiredo, Rua

Jardim Continental – Lei Nº 3.025 de 12/09/1990
Benjamin Figueiredo, nasceu em Botucatu aos 05 de
novembro de 1914 e faleceu em 23 de agosto de 1983.
Filho de Antonio Figueiredo e Rosalina Ribeiro Figueiredo. Foi casado com a Sra. Erundina J. Figueiredo.
Foi Chefe de Trem da FEPASA – Ferrovias Paulistas
S/A e também Presidente da Associação dos Maquinistas e membro da Sociedade dos Aposentados e Pensionistas. Residia na Rua Nelo Pedretti, 120 – Vila dos
Lavradores.

Bento,Pe;Praça

Conj. Hab.Humberto Popolo – Decreto Nº 3.117/82
No clero brasileiro, dentre as figuras de sacerdotes, goza de fama de
santidade a impressionante figura
do Padre Bento Dias Pacheco. Nasceu em Itu/SP em 17 de setembro
de 1810, filho de família rica, bem
dotado intelectualmente. Fácil lhe
teria sido conquistar posição invejável no cenário político e social em
sua terra. Seu avô, capitão Bento, desejava vê-lo formado
doutor. Deus , no entanto, tinha outros desígnios, orientando-o para o sacerdócio. Pouco trabalhou em paróquia.
Acontecimentos familiares exigiram sua presença a testa
da propriedade agrícola de sua mãe viúva. Ali a convivência mais direta com os escravos, deu-lhe bem a medida do amor ao próximo e preparou-lhe o caminho para o
serviço do irmão necessitado.Apostolo dos Leprosos durante 42 anos. Convidado duas vezes pela Câmara de Itu
para Capelão do Hospital dos Leprosos, recusou, tal era o
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terror que desde criança sentia pela terrível moléstia. Um
dia, porém, depois de rezar muito, encheu-se de coragem.
Vendeu tudo o que possuía, distribuiu o dinheiro aos pobres, despediu-se dos parentes e amigos. Fez uma última
visita à sua Padroeira e Madrinha, Nossa Senhora da Candelária e rumou para a Chácara da Piedade, para viver
definitivamente com aqueles leprosos. Ali durante 42 anos,
os doentes tiveram nele um pai, o cireneu que os ajudava
a carregar a cruz, indiferente ao cansaço, ao perigo do
contágio. Procurava acender em cada coração sofredor a
Lâmpada da esperança de um mundo melhor, sem as vicissitudes deste vale de lágrimas. Apesar do seu contato
permanente com os enfermos nesse longo tempo, morreu
sem contrair a moléstia. Faleceu à 06 de março de 1911. A
cidade tributou-lhe as últimas homenagens. Seus conterrâneos respeitaram sua vontade de ser sepultado entre os
leprosos que tanto amou. Seu tumulo é muito freqüentado, devido à fama de graças e favores alcançados pela sua
intercessão.

Bento Lopes, Avenida

Distrito de Rubião Junior – Lei 974 de 20/12/1961
Antonio Bento Lopes, nasceu no
dia 11 de maio de 1892, no município de São Manoel (SP). Filho
de Vicente Lopes e Gertrudes
Alonso Lopes ( espanhóis ). Aos
oito anos de idade mudou-se com
seus pais para Botucatu, passando a residir no Distrito de Rubião
Junior. Começou a trabalhar aos
15 anos de idade na Estrada de Ferro Sorocabana ocupando o cargo de Telegrafista. Em 1908, casou-se com
Isabel Fortis, de origem espanhola, enviuvando-se no
ano seguinte. Casou-se, em segundas núpcias, com Marcelina Baltuille; dessa união nasceram 12 filhos. Deixando os trabalhos da ferrovia estabeleceu-se como comerciante no Distrito de Rubião Junior, tornando-se
proprietário de um armazém, açougue e padaria. Em
1932, foi nomeado Delegado de Policia de Rubião Junior, permanecendo no cargo por vários anos. Trabalhou nas obras da Igreja de Rubião Junior. Era membro da Comissão Diretora de Obras sendo nomeado
vice-presidente da mesma.Posteriormente, devido ao
seu excelente trabalho junto à Comissão de Obras, foi
eleito Presidente. Data de 1927, a sua eleição para esse
cargo, exercendo-o durante 37 anos, em cujo mandato
pode realizar entre outros os melhoramentos seguintes
: Em 1923 – término da igreja. Em 1936 – rebocamento da parte externa da mesma. Construção da estrada
que circunda o morro permitindo a subida até o seu
pico de automóveis e outros veículos .Em 1940 cons-
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truiu os paredões de segurança ao redor da igreja e respectivas escadarias. Em 1948, procedeu a pintura interna da igreja, e em 1950, realizou melhoramentos na
parte externa. Em 1951, os balaústres circundantes e
finalmente em 1959, a caiação total da parte externa
da igreja.Trabalhou intensamente em outros setores,
destacando-se a iluminação elétrica ao cimo do morro,
coisa de grande valia, pois é quele local um dos pontos
de turismo de nossa cidade. Bento Lopes foi um grande incentivador na edificação da Casa Santo Ignácio.
Faleceu em 02 de outubro de 1960.

Bento Natel – Elevado
Vila São Lúcio –

Foi Administrador da Fazenda
“Quebra-Pote” em São Manuel
(SP). Era casado com a Sra. Albertina Natel e pai do Governador Laudo Natel. Administrou a
Fazenda Santa Tereza em
Mirassol.Nota: O elevado “Bento Natel” foi inaugurado em 22 de
setembro de 1975 na gestão do
então prefeito Plínio Paganini, numa singela homenagem ao progenitor do então gobernador do Estado de
São Paulo Sr. Laudo Natel, que aquinhoou Botucatu
com uma obra desse quilate.

Bernardo Augusto Rodrigues da Silva, Rua
Barra Recreio do Capivara – Lei Nº 2.847 de 28/06/
1989

O Dr. Bernardo Augusto Rodrigues da Silva,casado com Joaquina Roza Gomes Pinheiro Machado, nasceu em 04 de novembro de
1827 e faleceu em Botucatu aos
05 de setembro de 1894. Bacharelou-se em Direito em 26 de novembro de 1852 pela Faculdade de
Direito do Largo de São
Francisco(SP); em 18 de abril de 1873, juntamente com
Domingos Doares de Barros, Francisco Xavier de Almeida Pires e João Eloi do Amaral Sampaio representaram Botucatu na histórica e celebre CONVENÇÃO
DE ITU, precursora da Proclamação da Republica. O
Dr. Bernardo Augusto Rodrigues da Silva muito fez
por Botucatu, quer como Advogado, Juiz de Direito e
Senador do Império.Juntamente com Aleixo Varoli,
Amando do Amaral Barros, Antonio Joaquim Cardoso
de Almeida ( depois cognominado Velho Cardoso), Ma-
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noel Theodoro de Aguiar e outros, em 06 de novembro
de 1881, funda o Gabinete Literário, talvez o mais antigo clube recreativo de Botucatu. Assinou a Ata Histórica de 16 de novembro de 1889 da Proclamação da
Republica do Brasil.Foi genitor do Dr. Leonce Augusto Pinheiro da Silva, que também exerceu a magistratura nesta comarca; neto do Capitão José Gomes Pinheiro, fundador da cidade de Botucatu.

Bocaina, Alameda
Residencial Indaiá –

Depressão numa serra. Vale ou canhada entre duas elevações do terreno.Entrada de canal ou de rio. Braço de
água ou furo que liga um lago a um igarapé. Baía ampla e profunda.

Bons Ares, Avenida
Recanto Azul –

O topônimo Botucatu conheceu pelo menos uma dezena
de formas gráficas e algumas interpretações. Segundo Plínio Airosa, fora de qualquer duvida ou impugnação, o
significado de Botucatu : bons ares.

Borborema, Alameda
Residencial Indaiá –

Lugar despovoado, estéril.

Botucatu, Avenida
A região de Botucatu possui uma história das mais fascinantes. Desde o período pré-cabralino, com o famoso caminho do Peabiru, trilha lendária que ligava o litoral atlântico às terras peruanas, passando pelo Paraguai, até os
episódios aventurescos das entradas e expedições rumo
ao Iguatemi. Bos séculos XVI e XVII, não havia mais do
que “caminhos” , isto é, meios para atingir outras regiões.
A região era habitada por índios.Século XVIII, mais precisamente no ano de 1719, a região era lentamente ocupada por pioneiros audazes, fazendeiros, boiadeiros, desbravadores, padres, velentões e criminosos. A partir de
1830, intensificou o fluxo dos criadores e lavradores que
começaram a subir a cuesta. A região posseada e dividida
em 4 grandes fazendas : Fazenda Monte Alegre de propriedade do Capitão José Gomes Pinheiro; que, em 23 de
dezembro de 1843, faz doação de uma gleba de terras
para a criação da freguesia de Sant’Anna de Cima da
Serra”;Fazenda Rio Claro, Fazenda Boqueirão/Pulador e
Fazenda Bom Jardim. Botucatu “começou” no espaço
entre o Ribeirão Lavapés e a Praça Coronel Moura, onde
havia um aglomerado indígena, com os restos da tribo
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Caiuá, retireiros e capatazes da Fazenda, cujas divisas
confluíam para o citado ponto. Enfim, ranchos, roças de
milho, mandioca, fumo. Em 1845, além da criação de gado,
já era regular o cultivo de algodão e de fumo, e começou
a aparecer o café. Em 19/02/1846, é criada a Freguesia. A
elevação à Vila, dá-se a 14 de abril de 1855, data oficialmente comemorada como aniversário da cidade. A 20 de
abril de 1866, foi criada a Comarca de Botucatu. Em 1871,
marca a descoberta do famoso “café amarelo de Botucatu”. A passagem do século vê Botucatu como a mais progressista cidade do interior paulista, cognominada “Princesa da Serra”.Em 16 de março de 1876, a Vila de Botucatu é elevada à categoria de cidade. Em 1908, ocorre a
criação da Diocese. A década seguinte marca um acelerado desenvolvimento nos campos educacional, comercial
e industrial, tornando-se a cidade sede de importantes órgãos administrativos regionais. A criação da Arquidiocese em 1959 e a instalação de Faculdades na década de 60,
o desenvolvimento industrial e comercial determinaram
uma gradativa retomada do progresso, que se faz sentir
mais intensamente nos últimos anos.

Botumirim – Praça

Jardim Ciranda – Lei Nº 4.971 de 23/09/2008
Botumirim é uma cidade localizada no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, com aproximadamente 7 mil
habitantes. A cidade nasceu em meados do século XVIII,
em núcleo de garimpeiros de ouro e diamante apelidado
de Quatro Oitavas. Pertencente ao município de Grão
Mogol, o lugar recebeu as denominações Serrinha e Arraial das Formigas. Em 1943, foi transformado em distrito, com o nome de Botumirim, derivado do termo indígena Ibitumirim, que significa monte pequeno. A emancipação ocorreu em 1963. Na medida em que o ouro começa
a escassear, o investimento volta-se para o cultivo da terrae expansão da área pastoril, destacando-se o cultivo do
café, que também fez o comércio se desenvolver. Após
um período de decadência , o café voltou a ser produto
importante na década de 1980. Atualmente, a economia é
baseada na pecuária e na agricultura, mas a produção do
café ainda se sobressai. Botumirim produz também arroz,
feijão e milho. Na pecuária,destaca-se a criação de gado
de corte. O município tem ainda áreas reflorestadas de
eucalipto e potencial para a fruticultura temperada.

Brasil, Avenida
Jardim Riviera –

País sul-americano. Com uma superfície de 8.511.965
Km2, o Brasil limita-se, ao Norte, com a Venezuela, Colômbia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname; a Noroeste, com a Colômbia; ao Sul com o Uruguai; a Oeste, com
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a Argentina, o Paraguai, a Bolívia e o Peru e, finalmente,
a Leste, com o Oceano Atlântico. No relevo brasileiro
podemos distinguir três grandes unidades: Planalto da
Guiana, Planalto Brasileiro, Planície Amazônica. A vegetação brasileira tem na floresta amazônica, na mata atlântica, na floresta araucária ou mata dos pinhais, nas caatingas, nos campos gerais e nos cerrados as suas principais
características. A capital do Brasil é Brasília , situada no
planalto central. A população brasileira é de 100.000.000
habitantes, de acordo com a estimativa do IBGE. As principais cidades são : São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Porto Alegre, Salvador, Fortaleza, Belém.
O Brasil é grande produtor de abacaxi, algodão, amendoim, arroz, aveia, banana, batata-doce,batatainglesa,cacau,café,cana-de-açucar,cebola, centeio, cevada, feijão, fumo, laranja, mamona, mandioca, milho, soja,
mate, trigo e uva. A criação de gado propicia, ao Brasil, a
colocação entre os paises de maiores rebanhos de gado
do mundo. A industria tem no Estado de São Paulo o seu
principal centro. A extração de ferro, chumbo, cobre, amianto, cromita, dolomita, e outros minerais são de vital importância para o Brasil. Produzimos, ainda considerável
quantidade de petróleo, aço e gás-natural.

Brasil Blasi, Dr;Rua

Jardim Palos Verdes – Decreto Lei Nº 2.741 de 04/11/
1988
Brasil Blasi nasceu em Botucatu,
no dia 03 de Outubro de 1906.
Completou os primeiros estudos
em um colégio na cidade de São
Paulo, até ingressar na “Escola de
Engenharia” de Itajubá, Minas
Gerais. Após terminar a faculdade, ainda diplomou-se em eletromecânica. Ao final do curso técnico, voltou à sua terra natal, indo trabalhar na industria de máquinas de beneficio de café pertencente aos
Blasi. Com o falecimento de seu pai, Brasil Blasi e o
seu irmão assumiram por completo as empresas da família, as quais muito se expandiram em todo o país
inclusive no exterior. O Dr. Brasil permaneceu durante
três meses em Angola, África, montando as máquinas
de sua industria para o governo português . Em 23 de
abril de 1936, casou-se com Elza Fernandes Leite, filha de João Alpino Fernandes Leite e Adelina dos Reis,
professora normalista. Tiveram três filhas Maria Helena, Vera Magali, Lucila e um filho, Brasil Serafim.
Elegeu-se vereador em Botucatu em dois mandatos consecutivos. Homem dinâmico e empreendedor, trouxe
muitos benefícios para a cidade. Conseguiu uma cota
de açúcar do governo federal, criando a Usina Indiana,
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fabricando açúcar cristal. Batalhador incansável, ministrou aulas de mecânica e eletricidade na Escola Industrial “Domingos Minicucci” durante muito tempo.
Foi nomeado pelo Banco do Brasil, perito avaliador,
cujo trabalho foi muito elogiado. Exerceu o mesmo
cargo nos Correios e Telégrafos. Recebeu o Titulo de
Benfeitor Benemérito da Biblioteca Municipal, do
Hospital Misericórdia Botucatuense e de diversas igrejas, tanto católica quanto de outras crenças, devido à
sua generosidade, pois sempre ajudava quando das necessidades do momento.Honrado, cheio de idéias patrióticas, e um paulista vibrante, defendeu São Paulo
durante a Revolução Constitucionalista de 1932, arriscando a própria vida. Faleceu no dia 16 de junho de
1988.

Brazil Gomes Pinheiro Machado,
Rua
Centro – Decreto Nº 1.623/68

Nasceu na cidade de Itapetininga
e foi batizado na Matriz da masma cidade a 02 de julho de 1854.
Filho do Major Matheus Gomes
Pinheiro Machado e Joaquina
Roza da Cunha Caldeira. Casouse na cidade de Tietê com Gabriella Fausta Álvares Bueno, nascida
em 26/08/1861 em Tietê (SP), com
quem teve os filhos :Accacio,Brazil Gomes Filho,Isaura Pinheiro Machado
Nogueira,Malvina Pinheiro Machado de Oliveira, Alice Pinheiro Machado Villas Boas, Zenita Pinheiro
Machado de Almeida, Octávio Pinheiro Machado,
Leontina Pinheiro Machado Sansalone, Erasmo Pinheiro Machado, Eunice Pinheiro Machado Padovan, Otávio 1o , Leontina 1o , Gabriela e Joaquina ( gêmeas),
Paulo Pinheiro Machado e Martinha Pinheiro Machado. O Coronel Brazil Gomes Pinheiro Machado foi
grande fazendeiro. Por herança possuiu partes das fazendas “Velha, Serraria e Campos Elíseos”, que eram
verdadeiros latifúndios.Foi vereador de 1883 a 1886.
Com o Advento da Republica, fez parte do Conselho
de Intendentes, que substituíram as edilidades. Nessa
condição foi Intendente ( Prefeito ) de Botucatu no ano
de 1862. Assinou, em 02 de janeiro de 1893, a Ata de
fundação da Santa Casa de Misericórdia Botucatuense. Foi um dos Diretores do Clube Democracia. Assinou a Ata histórica de 16/11/1889 do primeiro ano da
Praclamação da República do Brasil. Faleceu a 16 de
julho de 1913, aos 59 anos de idade, estando sepultado
no cemitério Portal das Cruzes.
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Brasil/Japão, Praça

dos projetos dos edifícios públicos e blocos residenciais e
plano piloto apresentado pelo urbanista Lucio Costa.

Praça inaugurada em abril de 1998, no governo do Prefeito Pedro Losi Neto, em homenagem às relações de
amizade entre o Brasil e o Japão. Na referida praça
existe um enorme pedestal em arenito Botucatu onde
está a frase “Esta praça representa o esforço de duas
grandes nações, unidas pelo trabalho”.

Brasilio Catharini, Rua

Vila Sonia – Decreto 2.810/80

Brasília, Rua

Vila Cintra – Lei Nº 1.054 de 26/12/1962
Capital Federal do Brasil, situada no Distrito Federal;
1.803.478 habitantes, 579 Km2, construída sobre um
amplo chapadão do planalto Central a 1.100 m de altitude, às margens do lago artificial de Paranoá. Tem clima
tropical de altitude e vegetação típica de áreas de cerrado.
Desde muito cedo, aparecem referências sobre as vantagens de mudar a Capital para o interior do país. Os patriotas da Conjuração Mineira de 1789 pretendiam instalar
a capital do Brasil na cidade de São João Del Rei. No
inicio de 1822 surgiu em Lisboa um in-fólio sob o título
“Aldimento ao projeto da Constituição para fazê-lo aplicável ao reino do Brasil”, estipulando logo no primeiro
artigo que “no centro do Brasil entre as nascentes dos
confluentes do Paraguai e do Amazonas, fundar-se-ia a
Capital deste reino com a denominação de Brasília”. José
Bonifácio de Andrada e Silva, após a Proclamação da Independência do Brasil, defendeu-se na Assembléia Constituinte a mudança da capital do Império para o interior.
Em 1852 a questão tornou a ser ventilada, despertando a
atenção do historiador Varnhagen. A ele coube a primeira
verificação prática do local ( 1877 ). Apontou como sítio
mais apropriado para a instalação da futura capital, o triângulo formado pelas lagoas Formosas, Feia e Mestre
d’Armas, pelo fato de fluírem para o Amazonas, para o
São Francisco e para o Prata. Com o advento da República, figurou no artigo 3o da Constituição de 1891 a fixação
de uma área do Planalto Central para a futura capital, constituindo-se a Comissão Exploradora do planalto Central
do Brasil ( 1892 ) sob a chefia do geógrafo Luiz Crulz,
que apresentou substancioso relatório delimitando na
mesma zona indicada por Varnhagen uma área retangular
que ficou conhecida como Retângulo Cruls. A idéia reapareceu na Constituição de 1934 e nas disposições transitórias de 1946. A capital foi finalmente construída no governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira ( 1955-1960)
que a inaugurou a 21 de abril de 1960.Sua construção
motivou amplo debate político devido ao grande investimento exigido e foi executada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Nova-Cap ) com projeto do Diretor de Urbanística e Arquitetura Oscar Niemeyer, autor

Jardim Monte Mor – Lei Nº 4.812 de 19/06/2007
Nasceu em Botucatu no primeiro dia de agosto de 1922
e, aqui faleceu em 18 de março de 2005. Filho dos imigrantes italianos Miguel Catharino e Lucia Tumolo Catharino, foi destacado membro de nossa comunidade. Ainda menino ingressou na saudosa Estrada de Ferro Sorocabana, onde fez carreira e se aposentou, sempre trabalhando em Botucatu, onde sempre residiu, primeiro na Rua
Dr. Costa Leite e depois na Rua Pinheiro Machado. Casou-se com Da.Aparecida Blumer Catharino, funcionária
da então Companhia Telefônica Brasileira, de cuja união
nasceram os filhos Miguel Catharini Neto e Jodemar Catharini, o primeiro engenheiro agrônomo, atualmente na
cidade de Dourados, MS, e o segundo destacado cirurgião dentista em nossa cidade. Brasilio Catharini sempre
de temperamento extrovertido, relacionava-se com facilidade, granjeando vastíssimo círculo de amizade. Foi Diretor da Associação dos Escriturários da Estrada de Ferro
Sorocabana, com atuação ímpar, chegando mesmo a ser
recebido, juntamente com importantes autoridades de Botucatu, pelo então Governador Jânio Quadros, no Palácio
dos Campos Elíseos, defendendo reivindicações para a
categoria profissional. Foi Diretor da Associação Atlética
Ferroviária, da qual foi ferrenho torcedor, principalmente
nos áureos tempos em que o “tricolor da baxada” disputava a então 1a Divisão do Futebol Paulista. Viajava para
assistir a jogos da Ferroviária ou para contratar atletas
para o clube. Esportista. Apreciava o jogo de truco, tendo
disputado várias competições, muitas promovidas pela Secretaria de Esportes do Governo Estadual. Após a sua
aposentadoria na Sorocabana, já então Fepasa, dirigiu por
muitos anos, a companhia da família Barbosa de Barros
que implantou o loteamento do Jardim Paraíso, hoje importante, progressista e bem traçado bairro de Botucatu.

Brazílio Panhozzi, Rua

Jardim Eldorado – Lei Nº 3.363 de 20/09/1994
Nasceu em Botucatu aos 04 de
abril de 1919, sendo filho de Constantino Panhozzi e Luzia Gerônimo Panhozzi. Seus irmãos são :
José Horácio Panhozzi; Antonio
Alberto Panhozzi; Alberto Panhozzi; Paulo Panhozzi; Orlando Panhozzi; João Panhozzi e Leonora
Panhozzi. Fez o curso primário no
Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Al-
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meida”, em Botucatu. Trabalhava em transporte de lenhas com carroças de burros. No período de 25 de abril
de 1940 a 25 de maio de 1941, firmou contrato para
transportar lenha da Fazenda Irmãos Cintra até o desvio da Estrada de Ferro Sorocabana, nas imediações
do Km 313. O referido contrato foi firmado entre o seu
pai Constantino Panhozzi, e o Eng. Dr. Zozimo B. de
Abreu, de São Paulo. Em 12 de janeiro de 1952, ingressou como funcionário na Prefeitura Municipal de
Botucatu. Exerceu as seguintes funções : Motorista;
Encarregado de Fiscalização dos Serviços Públicos Municipais – na gestão do Dr. João Queiroz Reis, Prefeito
Municipal na época; Administrador do Cemitério Municipal – na gestão do Prefeito Joaquim Amaral Amando de Barros; Fiscal de Rendas – na gestão de Luiz
Aparecido da Silveira e Chefe da Seção de Conservação de Vias Públicas na gestão do Prefeito Municipal
Plínio Paganini. Em requerimento Nº417, de 07 de novembro de 1967, o então Vereador Antonio Gabriel
Marão, solicita que seja consignado em Ata, um voto
de congratulações aos funcionários e empregados do
Cemitério Municipal de Botucatu, onde consta a Administração de Brasilio Panhozzi. Em requerimento Nº
324 de 21 de maio de 1969, assinado pelo Vereador
Antonio Gabriel Marão, destaque para outro voto de
congratulações para a administração de Brasilio Panhozzi. Realizou sempre trabalhos de interesse dos
munícipes, entre outros, por exemplo, conservação de
estradas municipais na zona rural, como a Fazenda
Faxinal, Monte Alegre e outras como na Estrada da
Serra da Fazenda Três Pedras e Fazenda São Francisco, a qual passou a ter acesso à cidade de Botucatu.
Em 06 de julho de 1982, Brasilio Panhozzi aposentase, após 35 anos de trabalhos prestados na Atividade
Pública e Privada à cidade de Botucatu. Foi casado com
a Sra. Ana de Souza Panhozzi, com quem teve os filhos : Wanda Maria Panhozzi Ferreira; Jandira Benedita Panhozzi Viadanna e Antonio Aparicio Panhozzi.
Brasilio Panhozzi, faleceu em 04 de fevereiro de 1991.

Braz de Assis, Rua

Vila Casa Branca – Lei Nº 04 de 20 de maio de 1914.
Braz de Assis Nogueira era filho de Francisco de Assis
Nogueira e dona Ana Teodora de Assis. Braz de Assis
Nogueira, foi figura de destaque na história de Botucatu. Possuía fazenda perto de Pardinho (SP). Lavrador e pecuarista. Pessoa importante e de prestigio. Foi
vereador em várias legislaturas, de 1861 a 1866. Braz
de Assis consorciou-se com sua prima, Maria Genoveva. Desse matrimonio nasceram os filhos Antonio e
Maria Amélia.
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Brazílio Brandolise, Rua

Jardim N.S.das Graças – Distrito de Rubião Junior –
Lei Nº 3.917/99

Bruno Bertani, Rua

Residencial dos Comerciários II – Lei Nº 4.041 de 09/
08/2000
Nasceu em Botucatu, em 05 de março de 1909, filho
do Sr. Jacintho Bertani e da Sra. Mônica Rossi Bertani. O Sr. Bruno começou a trabalhar aos 11 anos de
idade e só parou aos 69, como pedreiro. Trabalhou
na Cervejaria Bacchi, Estrada de Ferro Sorocabana,
Lageado, Cortume Bela Vista, Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, onde se aposentou. Bruno Bertani trabalhou com vários construtores de renome na cidade, como : Henrique
Bokermam, José Gandin, Adolpho Dinucci, Álvaro
Guimarães. Ajudou na construção de várias obras
importantes, como : Escola Industrial, Igreja Santo
Antonio de Rubião Junior, Igreja de Santo Antonio
no bairro Alto, Igreja Matriz ( Catedral velha ), na
construção da Torre, Igreja de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aparecida, Palácio do Bispo, Casas
de Conferência, várias residências para o Sr. Virgilio Culturato e Dr. Miguel Losso. Bruno Bertani teve
três irmãos : Hermínio, Domingos e Renato Bertani,
com os quais trabalhou em várias obras, contribuindo para o desenvolvimento e embelezamento de nossa
cidade. Faleceu em 10 de março de 1990, aos 81 anos.

Bruno Losi Neto, Travessa

Vila dos Lavradores – Decreto Nº 2.991/81
Nasceu a 25 de outubro de 1960 em Botucatu,Estado
de São Paulo. Filho de Newton Losi e Maria das Dores
Soares Losi. Cursou o Primeiro e Segundo Grau no
Colégio Arquidiocesano “La Salle”. Com 17 anos ingressou no Curso Superior de Administração de Empresas na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Botucatu. Cursando o último ano da Faculdade, veio a participar de uma campanha de doação
de córneas , sendo que o seu grupo foi o vencedor. Trabalhou no Curtume Pioneiro onde exercia a função de
Gerente. Bruninho, como era conhecido, faleceu em 1o
de novembro de 1980, vitimado por um acidente automobilístico na estrada do Rio Bonito Campo e Náutica.
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Cachoeira da Marta, Rua

Recanto da Amizade – Lei Nº 3.823 de 16/09/1998
Cachoeira existente no loteamento “Recanto da Amizade” onde corre o Ribeirão Roseira . O nome “Marta”, começou na década de 1960, pelo motivo de residir na chácara , ao lado da cachoeira, uma senhora de
nome Marta. Essa senhora, que morou na referida chácara, vendia verduras e, as pessoas que para lá se dirigiam associavam a cachoeira ao seu nome, tanto que
diziam : “eu vou à cachoeira da chácaraa da Dona
Marta”, e, assim, aos poucos foi caindo para o popular
: - “ eu vou à cachoeira da Marta”.

Cachoeira do Monte Mor, Rua

Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.886 de 05/05/1999
Cachoeira existe na área de reserva florestal onde corre o ribeirão Boa Esperança.

Cadetes do Ar, Rua

Jardim Bons Ares – Distrito de Rubião Junior
Os cadetes do ar teve suas origens no Campo dos Afonsos – o Berço da Aviação Militar Brasileira. Foi lá, na
Escola de Aeronáutica, que germinou a idéia de melhor preparar os futuros cadetes da Força Aérea Brasileira. Ao longo da década de 1940, a Escola de Aeronáutica empenhava-se em aumentar o número de aviadores buscando atender à rápida expansão experimentada pelo Ministério da Aeronáutica.O contexto era
favorável, em virtude do crescimento vertiginoso do
poder aéreo na Segunda Grande Guerra. A nova arma
militar – o avião – exigia homens treinados e exercia
verdadeiro fascínio sobre os jovens, estimulados pela
participação do recém-criado Grupo de Aviação de
Caça, na Campanha da Itália. Em 28 de março de 1949,
o Presidente da Republica, Eurico Gaspar Dutra, cria o
Curso Preparatório de Cadetes do Ar.A nova instituição iniciou suas atividades no dia 18 de abril de 1949,
com 201 alunos.

Caetano Aranha Caldeira, Rua
Cecap – Decreto Nº 1.581/68

Zagueiro reserva da turma que foi à Europa, nasceu
em 16 de março de 1902 na cidade de Botucatu. Ini-
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ciou suas atividades no infantojuvenil do Paulistano em 1913.
Depois, jogou no colégio “Hyndercroft” em 1914 e 1915. Veio
para São Paulo estudar no “Mackenzie” e aí jogou de 1918 a
1920, quando foi para a Associação Atlética Portuguesa de Desportos, onde ficou até 1923, ano em que voltou a jogar
pelo Paulistano, na equipe do segundo quadro e muitas
vezes também do primeiro até 1929. Fundador do São
Paulo Futebol Clube da Floresta, jogou nos segundo e
primeiro times. Foi campeão da LAF e vice-campeão
da APEA. Tem várias medalhas e prêmios de futebol,
sendo também campeão acadêmico de futebol. Encerrou sua carreira em 1934, quando o tricolor extinguiu
sua equipe.

Caiapós, Alameda
Residencial Indaiá –

Tribo indígena da família lingüística jê. Os caiapós do
sul viviam no sertão, sentre as cabeceiras do rio Araguaia e a bacia superior do rio Paraná, e os do norte
vivem na região situada entre o rio Araguaia e o rio
Xingu, ao norte do rio Tapirapé.

Caiçara, Rua

Residencial Indaiá –
Estacada de proteção, à volta das tabas ou aldeias indígenas. Cerca feita de varas ou galhos.Ramos de árvores, postos dentro da água como armadilhas de peixes.
Curral.Galhos de árvores abatidas no corte da
madeira.Cercado de madeira, à margem de um rio ou
igarapé navegável, para embarque de gado.Palhoça,
junto à praia, para abrigar as embarcações ou apetrechos dos pescadores.Cerca tosca de troncos e galhos,
em torno de uma roça, para impedir a entrada do gado.

Camélia, Rua
Vila Paraíso

Gênero ( Camellia ) de árvores ou arbustos que conta
cerca de 80 espécies, pertencente a família das teáceas
e notável principalmente pelas ornamentais e beleza
de suas flores, das quais algumas são inodoras e outras
possuem aroma forte. A camélia comum – Camélia Japonica – é a mais conhecida, sobretudo pelas suas variedades cultivadas multipeladas, cujas pétalas imbricadas variam em cor desde o branco róseo e ao vermelho; a árvore tem folhas verdes, brilhantes e ovaladas,
e atinge uma altura de cerca de 10 m. Uma espécie
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semelhante, a Camélia reticulada, tem folhas de um
verde fosco e flores de até 15 cm de diâmetro. Destaca-se ainda a Camélia Sinensis, cuja árvore, cultivada
para a produção de chá, costuma ser podada, reduzindo-se as dimensões de um arbusto; suas flores são brancas, fragrantes, com cerca de 4 cm de diâmetro. A maioria das espécies se encontram nas regiões montanhosas do Sudeste Asiático, acima do paralelo 30; sua distribuição estende-se do Nepal ao sul do Japão.

Camélias, Rua

Parque Residencial Convívio –
Ver rua Camélia

Camilo Mazzoni, Avenida

Vila Pinheiro Machado/Jardim Paraíso- Lei Nº 2.871
de 23/08/1989
Nasceu na Itália, província de
Montceba – no dia 30 de março de 1885. Veio para o Brasil
com 10 anos, na qualidade de
imigrante. Trabalhou como
agricultor em uma fazenda.
Montou uma venda na beira da
estrada, uma loja bem modesta
onde atendia aos tropeiros com
refeição e pouso.Casou-se com
a Sra. Julia Bozoni Mazzoni, dessa união nasceram :
Maria, Rosa, Luzia, Atílio, Aurora e Mery. Anos mais
tarde, ele estabeleceu-se na Vila dos Lavradores no
ramo de secos e molhados – era uma loja muito sortida. Camillo Mazzoni dedicou-se de corpo e alma para
o desenvolvimento da Vila dos Lavradores.Foi um dos
membros da comissão responsável pela construção da
igreja do Sagrado Coração de Jesus. Camilo Mazzoni
faleceu aos 72 anos, no dia 24 de abril de 1956 e, está
sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

Campos Salles, Rua

Centro – Lei 11 de 11 de janeiro de 1894.
Manuel Ferraz de Campos Salles, político brasileiro. Nasceu
em Campinas(SP) em 13 de novembro de 1841 e faleceu em
Santos(SP) aos 28 de junho de
1913. Terceiro presidente eleito da República ( governou de
1898 a 1902 ). Nasceu de uma
família de grandes fazendeiros
de café. Formou-se pela Faculdade de Direito de São
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Paulo ( 1863 ), ingressando em seguida no Partido Liberal. Não assinou o Manifesto de 1870, mas aparece à
frente dos organizadores do Partido Republicano de
São Paulo e da histórica Convenção de Itu ( 1873 ).
Ligado aos conservadores, elegeu-se Deputado Geral
em 1885, como candidato republicano. Exerceu o Ministério da Justiça, no governo provisório presidido pelo
Marechal Deodoro da Fonseca. Senador à Constituinte e à legislatura que se lhe seguiu, renunciou para assumir o governo do Estado de São Paulo ( 1894/98 ),
de onde se alçaria à presidência da República, como
candidato da chamada “concentração”, formada pelas
bancadas dos grandes Estados, dissidentes do Partido
Republicano Federal. Como presidente da República,
seguiu à risca o seu programa de estabelecer ordem na
política e nas finanças. Na política externa, o fato mais
importante foi o retorno de Joaquim Nabuco à vida
pública, como advogado do Brasil na questão da Guiana Inglesa. Em 1909, é novamente eleito senador federal. Pouco antes de falecer, recusou a candidatura à
presidência da Republica, levantada por Pinheiro Machado, como solução para a crise da sucessão do Marechal Hermes da Fonseca.

Canadá, Avenida
Jardim Riviera –

É um dos Estados independentes da Comunidade Britânica. Embora tenha quase exatamente o mesmo tamanho de toda a Europa, a população representa um
pouco mais de um terço da da Inglaterra. Ao norte, a
linha costeira está bem dentro do Circulo Ártico; os
limites, ao sul, estão no paralelo 49 ( latitude de 49
graus ), que separa o Canadá dos Estados Unidos. Essa
é a fronteira indefesa mais longa do mundo. Em 1949,
a Terra Nova e o Labrador tornaram-se parte do Canadá . As costas leste e oeste são ligadas pela famosa
Estrada Canadense do Pacifico, pela qual você pode
fazer os 6.500 quilometros que separam Montreal de
Vancouver, com rapidez e conforto. Os nativos do Canadá foram o povo conhecido como “pele-vermelhas”.
Os primeiros europeus que chegaram ao pais foram os
marinheiros comandados por Caboto, em 1497. O rio
São Lourenço foi, mais tarde ( em 1535 ), explorado
pelo francês Jacques Cartier e, no inicio do século XVII,
os franceses começaram a estabelecer-se nessa região.
A animosidade entre eles e os franceses levou à guerra. O general Wolfe capturou Quebec dos franceses em
1559 e, em 1763, o Canadá tornou-se possessão britânica. Hoje, um quarto da população ainda fala francês.
Há também tribos indígenas e esquimós , nos frios campos costeiros do extremo-norte. No oeste do Canadá
situa-se a província da Columbia Britânica, com clima
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semelhante ao das Ilhas Britânicas. Não é excessivamente quente nem excessivamente frio, e os ventos do
Pacifico fazem com que chova durante todo o ano. As
montanhas apresentam-se ricas em cedro, pinheiro e
abeto, e a exploração da madeira é uma industria importante. As frutas são cultivadas nos vales quentes, e
o salmão é apanhado com abundância e exportado para
todo o mundo. A Columbia Britânica possui também
cobre, prata, chumbo, zinco e petróleo. A energia produzida pelas usinas hidrelétricas é usada na manufatura de grandes quantidades de alumínio. As pradarias
ao redor de Winnipeg são as grandes áreas de plantação de trigo.Os grandes lagos são ligados ao Atlântico
pelo rio São Lourenço. Na região dos lagos estão as
Cataratas do Niágara. Suas maiores cidades são : Quebec, Montreal, Toronto e Ottawa, a Capital.

Cantareiras, Alameda
Residencial Indaiá –

Prateleiras ou poial de pedra que se usa nas cozinhas
para depositar cântaros com água.

Canto das Cigarras – Avenida

Recanto da Amizade – Lei Nº 3.867 de 10/12/1998
Denominação sugerida pelos grupos ecológicos “Grupo Papa Trilhas”, “SOS – CUESTA”, “BRASA
BIKE”e “ECO TRILHA”para denominar uma avenida desse recanto situado às margens do Ribeirão Roseira, onde existe uma reserva de matas nativas, sendo
considerada área ecológica.

Capanema, Alameda
Residencial Indaiá –

Ch. Brás. Rio do Estado da Bahia. Banha o município
de Maragogipe e deságua no Paraguassú. Serra do Estado de Minas Gerais, ramificação da grande cordilheira
que separa os trib. do rio Doce dos do rio São Francisco. Guilherme Schurch Barão de – Cientista e escritor
brasileiro. Nasceu em 1824, em Mariana, Minas Gerais, e morreu em 1908, no Rio de Janeiro. Juntamente
com Eusébio de Queiroz, foi o introdutor do telegráfo
elétrico no Brasil. Contribuiu no estudo da zona litigiosa entre Brasil e Argentina. Lutou, ainda, contra a seca
no nordeste. Doutor em matemática e ciências físicas,
pela Escola Militar do Rio de Janeiro e engenheiro civil pela Escola Politécnica; professor de Belas-Artes.

Caparaó, Alameda
Residencial Indaiá –
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Denominação de origem indígena. Folha larga que,
enrolada em funil, é utilizada como copo.

Carajás, Alameda
Residencial Indaiá –

Tribo indígena que habita a ilha de Bananal e as margens do rio Araguaia.Certa taquara de rama sempre
verde.

Cardeais, Alameda
Parque das Brisas –

Designação comum a várias aves passeriformes, da
família dos fringilídeos, especialmente do gênero Paroaria espalhadas por todo o Brasil. Geralmente são
brancas ou pretas, com a cabeça, mento ou outras partes do corpo encarnadas.

Cardoso de Almeida,Dr.; Rua
Centro – Lei Nº 04 de 22 de junho de 1936.

Antiga rua do Rosário, Américo
Brasiliense, Rua 13 de Maio e Rua
Áurea. Aos 8 de setembro de
1867, nascia em Botucatu, José
Cardoso de Almeida, filho de Antonio Joaquim Cardoso de Almeida e de Maria Amélia Cardoso de
Almeida. Após ter completado
seus estudos diplomando-se pela
Faculdade de Direito de São Paulo, contraiu núpcias com Ismênia Ramos de Azevedo
Cardoso de Almeida, tendo tido dois filhos : Mario e
Lauro. Cardoso de Almeida, desde moço, revelara-se
possuidor de um raro tino administrativo e de uma energia pouco comum, impondo-se desde logo como uma
pessoa necessária à direção dos negócios do Estado; e
como tal foi logo aproveitado em espinhosos cargos de
administração, dos quais sempre desempenhou com invulgar brilhantismo, ocupando cargos de grande evidência : Secretário da Justiça no governo de Campos
Salles; Chefe de Polícia no governo de Bernardino de
Campos; Secretário do Interior e Justiça, no governo
de Jorge Tibiriçá; Secretário da Fazenda e interino da
Agricultura, no governo de Rodrigues Alves; Secretário da Fazenda no governo de Altino Arantes e Presidente do Banco do Brasil, no Governo de Epitácio Pessoa. Como representante de nosso Estado, na Câmara
Federal, revelou-se um financista emérito. As suas opiniões e pareceres como Relator da Receita eram acatados por seus pares que o admiravam. Mais tarde, líder
da maioria no Governo Washington Luiz em um dos
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períodos mais difíceis que passou a história republicana, viu-se sempre cercado de todas as simpatias e da
admiração de seus pares que faziam oposição ao governo constituído. Cardoso de Almeida, faleceu em
Paris, aos 6 de outubro de 1931; e sua morte foi sentida por todos os paulistas e demais brasileiros, deixando um vazio muito grande nas hostes do velho Partido
Republicano Paulista. Botucatu deve-lhe muitos benefícios : Instalação do Grupo Escolar e da Escola Normal que tem o seu nome; a criação do Bispado, a instalação da rede de águas e esgotos, luz elétrica, a construção do Fórum, etc. . . Construiu à sua própria custa
a Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, cuja imagem é
venerada constantemente.

Carlino de Oliveira, Rua

Centro/Vila Santanna/Vila Sonia – Lei Nº 398 de 02/
07/1954
Nasceu no ano de 1874.Foi comerciante, estabelecido com loja de
tecidos.Casou-se com a Sra. Maria Alcântara Oliveira, com quem
teve o filho: Carlino de Oliveira
Filho.O Sr. Carlino de Oliveira foi
Intendente Municipal em Botucatu, é merecedor inconteste, pelos
seus dotes de caridade, de trabalho, e de carinho pela nossa cidade. Exerceu por longos anos, os cargos de Juiz de Paz de nossa cidade,
tendo sido também Juiz de Direito Substituto. Exerceu
as funções de Vice-Prefeito, contribuiu largamente para
as nossas Instituições de Caridade, com maior carinho
e abnegação, para o Asilo de Mendicidade, a quem
dedicou grande parte de sua vida. Católico fervoroso,
foi também membro perpetuo das Congregações Vicentinas de Botucatu, que visam, principalmente ajudar às pessoas pobres e necessitadas. O Sr. Carlino de
Oliveira faleceu em Botucatu, no dia 30 de julho de
1943, aos 69 anos.
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Coração de Jesus de São Paulo e
na Escola Estadual “Prof. Euclides de Carvalho Campos”. Cursou
o colegial na Escola Normal de
Botucatu, então Instituto de Educação. Formou-se Bacharel em
Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito de Bauru. Foi aprovado em Concurso Público para Procurador Autárquico, atuando em 1976, como Assistente Jurídico
junto ao INPS. Realizou e participou de dezenas de
cursos. Foi jornalista e radialista da PRF-8. Foi comentarista esportivo. Foi Presidente da Comissão de
Árbitros da Liga Botucatuense de Futebol. Foi Diretor da Escola Iteana de Botucatu – 2 o Grau – em
1977. Foi Professor da Faculdade de Direito de São
Carlos, Foi Diretor do Departamento de Futebol Profissional da Associação Atlética Ferroviária de Araraquara, Colaborador do Projeto Rondon, atuando
no Campus Avançado de Humaitá. Aprovado no
Concurso de Ingresso da Magistratura em 1977, passou a atuar como Juiz de Direito no dia 31 de janeiro de 1978 nas Comarcas de São Carlos, Ribeirão
Bonito e Araraquara, onde tornou-se Juiz Titular.Pelo
Projeto de Lei Nº 095 de 28/11/1988, o então Prefeito Municipal Eng. Antonio Jamil Cury denominou a Estação Rodoviária Municipal de “Dr. Carlos
Alberto Melluso”.

Carlos Alberto Rossetto, Avenida

Recanto Arvore Grande – Lei Nº 3.510 de 02/04/1996
Nasceu no dia 10 de novembro de 1959. Mais conhecido por “Cal” foi funcionário da A Losi Comércio de
Automóveis. Filho de Miguel Rossetto e Dilce Correa
Rossetto, pessoas conhecidas e respeitadas pelos moradores do Bairro Lavapés, onde por 20 anos possuíam
uma sapataria na rua Amando de Barros, 1704 e, posteriormente, abriu o Mercadinho São Miguel. Carlos
Alberto Rossetto faleceu no dia 20 de abril de 1979.

Carlos Alberto Melluso (NENÊ),
Rua

Carlos Bauer Filho, Rua

O Dr. Carlos Alberto Melluso, nasceu no dia 08 de setembro de 1943 e faleceu em 12 de novembro de 1984,
filho de Peppino Melluso e Elisa Colino Melluso, sendo casado com Rosa Marina Pereira Melluso, e pai de
Andréa Maria, Carlos Alberto Melluso Junior, Caio
César e Lívia Maria.Funcionário Público Estadual até
janeiro de 1974, exercendo atividades no Centro de
Saúde de Botucatu. Cursou o primário na Escola Capitão José Gomes Pinheiro. Cursou o ginasial no Liceu

Nasceu em Botucatu, a 29 de agosto de 1927.Filho
do Dr. Carlos João Bauer e Ilda Camargo Arruda
Bauer. Diplomou-se pela Escola Normal de Botucatu em 1953. Destacou-se como esportista, radialista
e animador, tendo dirigido shows humorísticos na
PRF-8. Foi Prof. De Português, Matemática, Geografia e História do Brasil. Foi jornalista, repórter
esportivo e chargista. Em 1962, foi nomeado Diretor Administrativo do CIAM ( Consórcio Intermuni-

Jardim Brasil – Decreto Nº 2.268/75
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cipal de Assistência ao Menor ),
onde marcou sua passagem na realização de destacados trabalhos.
Conseguiu para Bauru, a glória
de ser a primeira cidade do Brasil a obter um “Clube do Menor
Trabalhador”. Diplomou-se pela
Faculdade de Direito de Bauru.
Foi nomeado Fiscal de Rendas.
Foi casado com Angelina Aliberti com quem teve os filhos : Carlos Bauer Netto e
Rosangela.

Carlos Bissacot Tieghi, Rua

Jardim Tropical – Lei Nº 3.780 de 03/06/1998
Nasceu em 14 de outubro de 1962, sendo filho de Justiniano Tieghi Filho e Adalgisa Barbosa Bissacot Tieghi. Foi casado com a Sra. Simone Prudente Tieghi e,
desta união nasceram os filhos : Patrícia, Marcelo e
Cíntia. Estudou no Grupo Escolar “Raphael de Moura
Campos” , no Colégio Objetivo em Botucatu e no Colégio “João Cursino”em São José dos Campos. Foi Piloto no Aero Clube de Botucatu. Exerceu as funções
de piloto de Provas na NEIVA e chegou a ser Comandante de Aviões BOING ( 737-300 ) na VASP. Faleceu
em Tucumã , Região Sul do Estado do Pará, no dia 25
de outubro de 1995, vitima de um acidente com aeronave Cessna 182.

Carlos de Campos, Rua

Vila Moreira – Lei Nº 55 de 03 de março de 1937
Antiga rua Ipanema.
Estadista, parlamentar, jornalista,
político e musicista brasileiro.
Nasceu em 06 de agosto de 1866
em Campinas (SP), e faleceu em
27 de abril de 1927 em São Paulo, no mesmo Estado. Concluída
a instrução primária e iniciado o
curso secundário em Amparo
(SP), regressou à sua cidade natal, onde continuou os seus estudos no Colégio Internacional. Transferindo-se mais tarde para a Capital Paulista, ultimou ali os seus preparatórios no Colégio Morton. Em 1883, matriculou-se na
Faculdade de Direito local, bacharelando-se em 1887,
em Ciências Jurídicas e Sociais. Ingressou na carreira
política quando ainda estudante, pertencendo ao Partido Republicano Paulista. Ao lado de seu pai, Dr. Bernardino de Campos, participou dos movimentos propagandistas da Abolição e da Republica. Logo após a
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formatura, exerceu a advocacia em Amparo, no período compreendido entre 1887 e 1891, época em que é
eleito Intendente da Câmara Municipal desta cidade.
Na Assembléia Legislativa do Estado é escolhido, em
1896, para secretariar a Pasta da Justiça do Governo
Campos Salles. Deputado e Senador Estadual, respectivamente até 1915 e 1918, é eleito nesse ano Deputado Federal, sendo-lhe confiada, pelos seus colegas de
representação, a liderança da bancada. Em 1923, candidato à Presidência do seu Estado, em substituição à
Washington Luiz, tomou posse desse cargo em maio
de 1924, falecendo ainda no exercício dessa investidura governamental. Desde muito cedo ingressou no jornalismo. Notadamente, dirigiu por várias vezes o diário “Correio Paulistano”. Como musicista deixou as
peças líricas A Bela Adormecida e Um Caso Singular ,
além de outras composições avulsas, algumas baseadas nas poesias das Pedras Preciosas de Luis Guimarães Junior.

Carlos César, Praça

Jardim Santa Mônica – Decreto Nº 1.570/88
Carlos César nasceu em 23 de
março de 1880. Filho de Augusto César de Arruda Camargo e
Pureza César. Carlos César, bom
cidadão botucatuense, serviu sua
terra com honra e dignidade. Lutador e idealista. Começou sua
vida como guarda-livros da tradicional Casa Amando. Depois
fundou a Casa Carlos que, posteriormente, foi de propriedade de Orestes Tortorella.
Quando da instalação da agência do Banco do Comércio e Indústria de São Paulo, em Botucatu, foi o seu
primeiro Gerente. Foi o primeiro presidente da Associação Comercial. Como todo bom cidadão, servidor
da terra, pagou tributo à política. De 1912 a 1916, foi
vereador. Integrava a bancada amandista. Integrou os
partidos democrático, Constitucionalista e União Democrática. Em 1932 na Revolução Constitucionalista,
ficou ao serviço da Lei, da Democracia. Combateu a
Ditadura. Em 1936, Carlos César foi Gerente da Fabrica de Óleos Sta. Helena de propriedade do Comendador Pereira Ignácio na cidade de Sorocaba.Foi Prefeito
Municipal de Botucatu de 06/03/1934 a 25/08/1935.

Carlos Corsi, Rua

Centro – Lei Nº 256 de 16/04/1952
O Sr. Carlos Corsi, nascido na Itália,em 29/01/1869 e
faleceu em Botucatu aos 26/12/1950. veio ao Brasil
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ainda jovem aproximadamente com 20 anos, radicouse aqui em Botucatu. Veio como imigrante italiano, já
casado com a Sra. Tereza Burzaca Corsi, trazendo uma
menina de 1 ano, a Sra. Otilia Corsi Laperuta ( nascida
em 24/05/1892 – falecida em 31/03/1956 ), que viveu
aqui em Botucatu e foi mãe do Dr. Antonio Carlos Corsi
Laperuta, médico muito conceituado em Botucatu. O
Sr. Carlos Corsi, como todo bom europeu italiano, apegado à religião católica, lutou com seus outros companheiros e construiu a Igreja de Santa Cruz, onde hoje
fica anexo o Convento das Servas do Senhor. Anterior
às Servas do Senhor, Carlos Corsi e seus patriotas
conseguiram a muito custo construir um convento para
uma Congregação de Freiras em clausura ( Irmãs Passionistas originada na Itália ). Mais tarde, como estava difícil
a nobre vivência dessa congregação aqui em Botucatu pela
pobreza que viviam, foram transferidas para o Convento
em São Paulo, situado no Bairro de Pinheiros, onde a paróquia é guiada pelos padres Passionistas. Carlos Corsi
foi um homem pioneiro no bairro da Boa Vista.Participou
junto à Prefeitura, da construção da Ponte que liga o Bairro à cidade, tendo sido uma das primeiras.

Carlos Dalaqua, Rua

Jardim Santa Ignes – Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.263/82
Agricultor e sitiante na região do Distrito de Rubião
Junior, onde dedicava-se ao cultivo de café e cereais.

Carlos Eduardo de Almeida Feo,Dr;
Rua
Conj. Habitacional Humberto Popolo – Decreto Nº
3.106/82
Nasceu no dia 06 de agosto de
1921. Já residindo em Botucatu,
casou-se com Orlanda Fabino de
Almeida Féo. Teve um filho : José
Carlos, casado com Maria Lúcia
Bertinholli. Dr. Carlos Eduardo
era Engenheiro Agrônomo .Era
funcionário da Secretaria da Agricultura. Dr. Carlos Eduardo de Almeida Féo faleceu no dia 30 de agosto de 1981.

Carlos Ferreira, Avenida

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.837 de 22/10/2007
Nasceu em Botucatu no dia 21 de dezembro de 1946,
filho de Augusto Ferreira e Julia Ferreira. Foi funcionário da Neiva por 13 anos. Comerciante, foi proprietário do Bar Clube 7 de Setembro na Vila Pinheiro.
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Residiu por muitos anos na Vila
Maria.Casado com a Sra. Suely
Cassaro Ferreira com quem teve
dois filhos, João Paulo Ferreira e
Juliana Ferreira. Carlos Ferreira
faleceu no dia 09 de abril de
2006estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

Carlos Frederico, Rua

Jardim Santa Ignes – Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.264/82
Nasceu em Botucatu, no Distrito
de Rubião Junior, aos 02 de abril
de 1901. Era filho de Natale Frederico e Itália Carrera. Casou-se
com Catharina Frigatto Frederico teve os filhos: Antonio Carlos, Arlindo, Lourival, Juvenal e
Wanderley Frederico. Carlos Frederico era antigo morador de Rubião Junior onde exerceu o comércio pelos idos de 1920. Foi sócio no armazém do
Sr. Bento Lopes. Homem de extrema religiosidade, foi,
por diversas vezes, presidente das Comissões de festas
pró-capela de Santo Antonio. Líder comunitário, era
representante da UDN ( União Democrática Nacional
) em Rubião Junior. Após encerrar suas atividades no
comércio passou a representar a Industria de Bebidas
Martin ( Barbeta ) como viajante-comercial. Pertenceu à Associação de Viajantes Comerciais “Primeiro
de Outubro”. Esportista, batalhou para o desenvolvimento do esporte no Distrito de Rubião Junior, presidindo a diretoria do Atlético Clube daquela localidade. Carlos Frederico faleceu no dia 23 de dezembro de
1976.

Carlos Gomes, Praça

Centro – Lei Nº 08 de 30 de junho de 1936.
Antigo Largo do Rosário.
Antonio Carlos Gomes, compositor brasileiro. Nasceu a 11 de
julho de 1836, em Campinas (SP)
e faleceu a 16 de setembro de
1896, em Belém do Pará. Desde
cedo, por influencia de seu pai (
Diretor de uma Banda de Musica em Campinas ), tocava vários
instrumentos e já compunha.
Apresentado ao Imperador D. Pedro II, no Rio de Janeiro, este lhe dispensa simpatia e
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proteção. Na festa anual do Conservatório, em 1860,
consegue grande êxito com a apresentação de seu primeiro trabalho escolar, uma cantata.Recebe então uma
medalha de ouro. Em 1861, foi cantada a sua primeira
ópera : A noite do Castelo. D. Pedro oferece-lhe a condecoração da Ordem da Rosa. Depois, a ópera Joana
de Flandres, outro sucesso que lhe valeu uma bolsa de
estudos na Europa. Em 1867, apresenta em Milão sua
peça Não se Sabe. No Scalla de Milão, firma seu nome
com o Guarani, inspirado no romance de José de Alencar. A apresentação ocorreu no dia 19 de março de 1870.
Depois de algum tempo no Brasil volta à Itália e compõe Salvador Rosa, Maria Tudor, Tosca e outras. É
considerado o maior compositor brasileiro.

Carlos Guadanini, Rua

Vila Pinheiro Machado/Jardim Flamboyant – Decreto
Nº 3.769/86
Carlos Guadanini nasceu em 18 de novembro de 1924
e faleceu em 05 de maio de 1983. Casou-se com Elisa
Guadagnini com quem teve os filhos : Carlos Guadagnini Junior e Vera Maria Guadagnini. Foi comerciante
por mais de 40 anos, sendo proprietário da Eletro Rádio, empresa que continua sob o controle da família.

Carlos Kruse, Rua

Conj. Habitacional Leandro Alarcão Dias – Lei Nº
4.151 de 13/06/2001
Carlos Kruse nascido em Hamburgo, Alemanha, no dia 11 de
maio de 1883, filho de Frederico
Kruse e Guilhermina Croba, veio
para o Brasil, desembarcando no
Porto do Pará em 09/09/1909.
Residiu em Manduri e , trabalhou
nas fazendas Jamaica, Letreiro e
Livramento. Era montador e operador de máquinas de beneficiar café e algodão.Foi ferreiro e carpinteiro. Exerceu suas atividades na Fazenda Paula Souza, onde contruia carroças. Foi funcionário da Firma Palma Travassos durante as construções
dos Túneis da Estrada de Ferro Sorocabana. Foi funcionário das firmas Marial, Mecatral ( atual Petrac ).
Carlos Kruse faleceu em Botucatu, no dia 16/10/1956.

Carlos Mores, Praça

Conj. Hab. Roque Ortiz Filho – Lei Nº 4.112 de 13/12/
2000
Carlito Vidraceiro nasceu Carlos Mores em 07 de abril
de 1931. Caçula de nove irmãos, teve sua infância em

RUAS BOTUCATUENSES
um mundo saído de uma grande crise mundial e a pósadolescência em meio a uma guerra mundial. Nunca se
adaptou muito bem às imposições escolares. Concluiu
a primeira série e deu por encerrados seus estudos, em
uma época onde tal escolaridade, aliada a muito trabalho, era sem dúvida garantia certa para uma vida digna. Ainda garoto, começou a trabalhar como vidraceiro com João Spencieri, seu cunhado, de quem futuramente herdaria a profissão. Já nessa época cunhou-se
o apelido que o seguiria por toda a vida, mesmo após a
aposentadoria. Em 1955, começou a tocar gaita e violão como autodidata, para tornar-se aluno de Guido
Bizacot conhecido professor de música. Por essa época afloraram a paixão pela pintura clássica e pelas ciências e literatura. Como pintor realizou diversas exposições a partir da década de 1960, por vezes vendendo quadros, mas em muitas vezes presenteando amigos e parentes. Em 1956 mudou-se para a Rua Amando de Barros onde conheceu sua futura esposa Lígia
Scolastici. Casaram-se em 28 de Dezembro de 1963 e
tiveram três filhos. Foi comerciante estabelecido com
vidraçaria na Rua Amando de Barros.

Carlos Roberto Fabio, Rua

Jardim Paraíso II – Lei Nº 3. 457 de 19/09/1995
Era filho de Guiomar e Agostinho Fabio, e nasceu em
07 de junho de 1949, em Botucatu. Em 1964 foi admitido na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde permaneceu por poucos meses, pois sua verdadeira vocação era a segurança pública. Ingressou na Escola Militar de Taubaté/SP , formando-se em 1970. Atuou na
Policia Rodoviária, inclusive em Santos, na Via Anchieta, transferindo-se para Botucatu em 1972. Era
muito respeitado entre seus colegas de serviço. Foi um
esportista fervoroso,tendo presidido o Clube Atlético
de Vila Maria. O Cabo Fabio era muito religioso. Foi
casado com a Sra.Terezinha Modolo e teve uma filha
de nome Natália. Carlos Roberto Fabio faleceu em 24
de setembro de 1990.

Carlos de Rosa, Rua

Jardim Santa Mônica – Decreto Nº 2.811/80
Nasceu em Botucatu em 27 de janeiro de 1894. Filho de Vicente de
Rosa e Amália Ramanzini de
Rosa. Casou-se com Maria Aversa de Rosa, nascendo dessa união,
Carlos Antonio de Rosa e José
Hermínio de Rosa. Exímio seleiro e tapeceiro, profissão que herdou do pai , trabalhou ao lado dos
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irmãos na Selaria de Rosa. Naquele época o serviço
era rentável pois o transporte era realizado por meio
de carroças e tropeiros e peões necessitavam de sela,
consertos dos arreios – tudo realizado com esmero e
arte. O filho de Caur, o jovem Carlos Antonio de Rosa,
iniciou os seus primeiros passos, a trabalhar na velha
selaria confeccionando coalheiras e trançando laços orientados pelos tios André, Otavio e Luiz. Caur trabalhou em diversas fazendas de São Manuel e na Fazenda Experimental do Café “Lageado” onde foi contratado pelo Diretor para exercer a sua profissão. Após o
término do contrato, Carlos de Rosa foi trabalhar na
Empresa Trevisani de Botucatu, que construía ônibus
para várias localidades e possuía uma linha Botucatu/
Bauru. Caur realizava todo o serviço de tapeçaria dos
ônibus produzidos pela Trevisani.Após o falecimento
do proprietário da empresa a oficina dispensou os serviços do Sr. Carlos de Rosa que, passou a confeccionar
toldos de lona para casas comerciais. Sempre trabalhando como seleiro, em sua residência confeccionava
vários artigos em couro.Quando o Diretor do Clube da
Rinha de Botucatu, localizado à rua Rangel Pestana,
necessitou de um trabalho muito difícil, que exigia uma
dedicação especial, para fazer em tapeçaria de couro,
contornando um circulo onde os galos de defrontavam,
contratou o Sr. Caur que realizou o trabalho com muito esmero e dedicação. Os bonecos de criação de seu
irmão e poeta Luiz de Rosa, que animavam as festas
carnavalescas, tinham a arte e colaboração do Caur.
Carlos de Rosa Faleceu em 21 de agosto de 1978.

Carlos Silva, Rua

Vila Jahu – Decreto Nº 2.775/80
Carlos da Silva nasceu em Botucatu no dia 26 de setembro de 1930 e, faleceu no dia 09 de outubro de 1979.
Casou-se com Marlene Gonçalves da Silva e teve três
filhos : Maria Anita, Marco Antonio e Mônica Gonçalves da Silva . Formado em Ciências Contábeis pelo
Colégio Arquidiocesano de Botucatu. Foi proprietário
e sócio do Cortume São José e, também proprietário
de uma fábrica de calçados; trabalhou muito pelo desenvolvimento do Comércio e da Indústria de Botucatu. Era, carinhosamente,conhecido, por Carlito. Integro, honesto, era um cidadão que gostava de viver em
harmonia. Trabalhador, faleceu vítima de um acidente
automobilístico .

Carmem Barbosa Garcia, Praça
Vila São Lucio – Decreto Nº 2.466/77

Natural de Botucatu,SP, nascida no dia 6 de abril de
1915, era filha de Elias Mariano Barbosa e de Dna.
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Augusta Sartor Barbosa. Seu pai,
Elias Mariano, foi servidor municipal, funcionando como Acendedor de Lampiões, isso no começo
do século 20. Carmem Barbosa
Garcia era Professora Primária,
tendo realizado todos os cursos,
primário, complementar e normal,
no Instituto de Educação Cardoso
de Almeida, antiga Escola Normal. Formou-se Professora na turma de 1934. Em 1935, trabalhou como substituta efetiva na mesma escola. Em 1936, ingressou,
por concurso como Professora Estagiária, com cadeira
no Bairro da Água do Meio, no município de Palmital.
Em 1938, transferiu-se para a Fazenda do Dr. Lúcio
Motta, onde permaneceu dois anos, transferindo-se depois por concurso de remoção, para a Fazenda Boa Esperança, onde permaneceu por oito anos, tranferindose ainda por concurso, para o Curso Primário Anexo à
Escola Normal. Em 1957 foi designada para servir como
Diretora do Curso Primário Anexo ao Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida”, cargo que exerceu
até 25/09/1969, continuando depois, com o cargo de
professora primária, até 18 de novembro de 1971, quando foi aposentada. No inicio de 1972, foi convidada
pelo ex-prefeito Luiz Aparecido da Silveira, para dirigir e organizar a Escola Municipal de Primeiro Grau
“Dr. João Maria de Araújo Junior”. Carmem Barbosa
Garcia era esposa do fotógrafo e ex-vereador Progresso Garcia com quem teve os filhos : Vanice Garcia
Lucchiari, Valdivia Barbosa Garcia Guimarães e Progresso José Garcia. Faleceu no dia 12 de agosto de 1973.

Carmen Vieira da Silva, Estrada

Recreio Jardim da Mina – BTC 426 – Lei Nº 3.997 de
29/02/2000
Nasceu em Botucatu, no dia 07 de abril de 1936, sendo
filha do Sr. Benedito Severiano Vieira Pinto e da Sra.
Maria Benedita Pinto. Era casada com o Sr. Walter
Pereira da Silva, conhecido construtor de nossa cidade, tendo trabalhado com inúmeros arquitetos e engenheiros. Dessa união nasceram três filhas : Márcia Pereira da Silva, Shirley Pereira da Silva e Kátia Cristina
Pereira da Silva. Residiu por muitos anos no bairro da
Boa Vista, posteriormente, mudou-se para a Vila Maria, ao lado da igreja “Nossa Senhora Menina”, onde
residiu até o seu falecimento.

Cármino Meneguim, Rua

Vila Santa Inês - Distrito de Rubião Junior – Decreto
Nº 3.235/82
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Cármino Meneghin, nasceu na Itália em 1892 e faleceu em Botucatu no ano de 1966. Era lavrador e o mais
antigo morador de Rubião Junior. Casou-se com Albina Bravim Meneghin, com quem teve os filhos : Adelaide , Luiza , Iolanda e Alades Meneghin.

Cármino Thadei, Rua

Jardim Peabiru – Decreto Nº 2.654/79
Nasceu na cidade de Botucatu, em
29 de setembro de 1902. Casouse com Odília Milanesi Thadei, e
desse casamento teve uma unica
filha, Aparecida Thadei Donato
casada com Helio Donato. Cármino Thadei era comerciante com
loja de secos e molhados, estabelecida em 1917, à Rua Amando de
Barros, 1856. Foi proprietário do
posto de gasolina no bairro do Lavapés e do posto “Texaco” na praça Coronel Moura ( Paratodos ) e, posteriormente, da tradicional Casa dos Materiais com loja
no início da Avenida Santana. Cármino Thadei faleceu
em Botucatu em 1976.

Carolina Alves Bavia, Rua

Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.441 de 22/08/1995
Nasceu em Botucatu – Vila Antártica – no dia 12 de
setembro de 1911, era filha legitima de portugueses.
Seus pais eram colonos e trabalharam nas fazendas Cintra, Barra Mansa e Boa Esperança. Trabalhou em fabricas : cooperava em campanhas de ajuda aos pobres,
participando de campanhas do agasalho. Era católica;
era comum a sua participação em campanhas da Comunidade Paroquial da Igreja do Sagrado Coração de
Jesus e da Igreja Nossa Senhora de Fátima, na Vila
Antártica. Dona Carolina foi casada com o Sr. Deolindo Bavia, e desta união nasceram sete filhos, cinco mulheres e dois homens. Faleceu no dia 16 de novembro
de 1994, aos 83 anos de idade.

Carvalho de Barros, Rua

Jardim Dona Nicota de Barros /Boa Vista – Lei Nº 119
de 16 de agosto de 1935.
Capitão José Elias de Carvalho Barros, nasceu em 1865,
na fazenda Monte Selvagem, tendo sido seus pais o Sr.
Antonio de Carvalho Barros e dona Liduina de Campos Barros. Descendente do velho tronco bandeirante
dos Piquerobi, Borba Gato, Paes Leme e outros vultos
notáveis do passado, pertencente à tradicional família
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botucatuense. Sua existência desenvolveu-se em Botucatu, desde
a antiga Vila ou Capela até a explendida
cidade
que
é
hoje.Dedicando à cidade o melhor
dos seus esforços, no principio
derrubou mato e abriu ruas. Cooperou, depois, para a construção
do Teatro Santa Cruz ( Espéria ),
Gabinete de Leitura Botucatuense, Democracia Botucatuense, Gabinete Literário e Recreativo, sendo deste último, em várias vezes, presidente por 12 anos. Batalhou pela construção da antiga
Matriz e foi fator de falia para a criação do Bispado.
Espírito religioso, católico praticante foi a alma da construção da igreja São José. Foi Delegado de Policia da
cidade, em 1895, tendo exercido, ainda, outros cargos
políticos cooperando, sempre, para o bem de Botucatu. Como politco foi chefe do Partido Conservador até
1885. Nessa época, moço idealista, batalhou pela
Republica.É um dos nossos poucos republicanos históricos. Era casado com a Sra. Maria Elisa Veiga de
Barros e teve os filhos : Profa. Noemia, viúva de Pedro
de Moura Campos; Raul, casado com da. Maria Laura
Simonard de Barros; Sara, viúva do Sr. Alberto de Araújo Carvalho; Olga, casada com o Sr.Ormindo de Andrade César; Clotilde, casada com o Sr. Querubino De
Mori; Mauro, casado com dona Flora de Barros; Antonio Jarbas, casado com dona Maria Antonieta Mascarenhas de Barros. O Capitão José Elias de Carvalho
Barros, faleceu no dia 28 de junho de 1945, na cidade
de São Paulo, onde residia e foi sepultado.

Cassemiro Gomes Filho, Rua

Parque Marajoara – Decreto Nº 3.342 de 09/05/1983.
Participou da vida religiosa de
nossa cidade, notadamente junto
à igreja de Nossa Senhora de Lourdes; da vida esportiva, incentivando o esporte no Clube Atlético
Paulista, fazendo treinamentos na
Associação Atlética Botucatuense; da vida musical de nossa cidade, tendo feito muitas composições que ultrapassaram
a barreira de nosso Estado, levando o nome de
Botucatu.Foi um dos integrantes do conjunto Guarani
ao lado de Francisco Arias, Tomé, Antonio
Árias.Cassemiro Gomes Filho era funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Casou-se com a Sra.
Isabel de Brito Gomes, com quem teve os filhos : José
Gomes,Teresa Gomes, Benedito Gomes e Maria Helena Gomes. Faleceu no dia 18 de outubro de 1979.
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Cassetari, Irmãos; Rua
Jardim Monte Mor – Lei 3.324/94

A família Cassetari originaria de Castiglione de Garfagnana – Lucca – Itália, seguindo a “febre”da imigração chegaram ao Brasil e instalaram-se em Botucatu.
O pioneiro foi o Sr. Décimo Cassetari, gostou muito da
cidade e impressionado com as possibilidades futuras,
trouxe outros parentes, o irmão Marcos e o sobrinho
Antonio acompanhado do pai Rinaldo.Isso em 1913.
Este ficou pouco tempo, pois logo voltou para a Itália
onde veio a falecer. Décimo começou suas atividades
em Botucatu na lavoura como todo imigrante, para mais
tarde estabelecer-se no comércio, auxiliado pelos parentes. Marcos retorna à Itália. Antoninho trabalha junto
com o tio Décimo, e pouco tempo depois instala sua
venda na fazenda Moura. Casou-se com Elvira Cagliari e tiveram os filhos : Odilon, Milton, Liliana e Eraclito. Em 1923 chegaram em Botucatu mais dois irmãos
de Antoninho : Angelo e Ferdinando ( gêmeos ) iniciando suas atividades na lavoura cafeeira. Em seguida
passaram a exercer atividades comerciais como balconistas : Angelo, trabalhava na venda do Sr. Bento Lopes, em Rubião Junior, e Ferdinando na venda do Sr.
Amadeu Piozzi na Vila dos Lavradores. Mais tarde os
dois passaram a exercer comercio próprio, como ambulantes, percorrendo as fazendas da região. Em 30 de
novembro de 1927 casaram-se : Angelo com Santina
Bardella e Ferdinando com Natalina Bardella ( primas
). Passaram a morar juntos constituindo uma só família. Angelo e Santina tiveram os filhos : Jayme, Jayr e
Jayzes; Ferdinando e Natalina tiveram os filhos : Lívia, Dirmar, Delair e Reynaldo e criaram a sobrinha
Maria Isabel. Os três irmãos associaram-se montando
um armazém de secos e molhados no prédio onde atualmente se localiza o “Algodão Doce” na Major Matheus, enquanto construíam seu prédio próprio na rua
Major Matheus, 600, ao lado do Cine Vila Rica, onde
continuaram suas atividades. Em 1930 chega à Botucatu Vitório, irmão de Antoninho, Angelo e Ferdinando, que pouco tempo depois adoeceu vindo a falecer,
sua esposa Anita e sua filha Lina retornaram à Itália. A
sociedade foi desfeita, Antoninho junto com Amadeu
Piozzi, Virgilio Bartolli e Primo Donini, adquiriram
uma gleba de terras, loteando-a onde hoje se localiza a
Vila Antártica. Em 1932 continuam nas atividades comerciais como sócios Angelo e Ferdinando transferindo seu estabelecimento para a Major Matheus, 300,
atual Casa das Rendas. Em 1937 mudaram o estabelecimento para o nº 346, alugando o prédio de Paulo
Franceschini.Em 1945 adquiriram o prédio na rua Vitor Atti, 326 onde transferiram o armazém de secos e
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molhados, continuando a servir sua clientela, destacando-se ferroviários e lavradores. Em 1955 no dia 17 de
julho falece Antoninho. Angelo e Ferdinando montaram outro estabelecimento “Bar e Café da Estação
Rodoviária do Paratodos”. Toda a familia se revesava
nos trabalhos dos dois estabelecimentos. Os irmãos
Angelo e Ferdinando exerceram atividades comerciais
por quase 50 anos em Botucatu.

Cássias, Alameda
Parque das Cascatas –

Designação comum a várias ervas, arbustos e árvores
ornamentais, da família das leguminosas, de propriedade medicinais, belas e abundantes flores, e cujos frutos são vagens.

Castelo Branco, Rodovia
Humberto de Alencar Castelo
Branco, político, militar, primeiro
Presidente do Brasil depois da
Revolução de março de 1964 e 29o
presidente brasileiro. Nasceu no
Estado do Ceará, em 29 de setembro de 1900, e faleceu em 18 de
julho de 1967, quando o avião do
Exercito em que viajava, de regresso da fazenda da
escritora Raquel de Queiroz, no Ceará, chocou-se no
ar com um jato da FAB.Completou seus estudos iniciais em Porto Alegre. Mais tarde transferiu-se para a
Escola Militar do Realengo, quando se alistou, em 1918,
na IV Companhia de Estabelecimento. Escolhendo a
arma de Infantaria, consagrou-se como um dos mais
distintos membros da Sociedade Acadêmica da Escola
Militar. Iniciou sua carreira no 12o Regimento de Infantaria, em Belo Horizonte, após ser declarado aspirante a oficial em 18 de janeiro de 1921. Cursou em
seguida a Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, em
1923, como primeiro-tenente, de onde seu alto conceito o levou à Escola Militar como instrutor de infantaria, em 30 de março de 1927. Promovido a Capitão em
1938, por merecimento; a Tenente-Coronel em 1943,
por merecimento; Coronel em 1945, por merecimento;
General-de Divisão em 1958; General de Exército em 1962
e, finalmente, Marechal da Reserva quando tomou posse
da Presidência da República, em 1964.Possuía todos os
cursos do Exército. Participou da Segunda Guerra Mundial, juntamente com a FEB.

Castro Alves, Rua

Vila Antarctica – Lei Nº 0.186/51
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Antonio de Castro Alves, poeta
brasileiro. Nasceu em 14 de março de 1847, na Comarca de Cachoeira, Estado da Bahia, e faleceu em 06 de julho de 1871 em
Salvador, no mesmo Estado. Fez
o curso primário no Ginásio Baiano. Em 1862 ingressou na Faculdade de Direito do Recife. Datam
desse tempo os seus amores com a atriz Eugênia Câmara, a quem ele deveu em grande parte o estimulo na
sua carreira literária. No fim de sua brilhante carreira
sofreu influência de Victor Hugo. Os Escravos e A
Cachoeira de Paulo Afonso são os seus primeiros poemas cívicos lidos em comícios. É o êmulo de Tobias
Barreto. Seguia para a Bahia, deixando Recife, quando fez representar o seu drama Gonzaga. No Rio de
Janeiro trava importantes contatos com Machado de
Assis, José de Alencar e Francisco Otaviano. Em São
Paulo participa da mais brilhante das gerações, com
Rui Barbosa, Joaquim Nabuco, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Bias Fortes e tantos outros. Com Castro Alves
surge a poesia social no Brasil, em defesa da libertação dos escravos brasileiros. Inicia o autor o condoreirismo, ou seja a poesia sonora e retumbante, de rico
vocabulário e excesso de adjetivação. Em 1868, numa
caçada, nos bosques do atual bairro da Lapa, fere o pé
direito com um tiro acidental, do que resulta a amputação do mesmo. Vitimado ainda pela tuberculose, segue para a Bahia onde expira. Escreveu : Espumas Flutuantes (1870), Gonzaga ou a Revolução em Minas
(1875), A Cachoeira de Paulo Afonso (1876), Vozes
D’Africa e Navio Negreiro (1880), Os Escravos (1883),
etc

ras de feijão, milho, arroz, trigo e mandioca, desenvolvendo-se, ainda, a criação de gado. Destacam-se as industrias de tecidos e artigos de malha ( Vale do Itajaí ),
e a de cerâmica. O estado possui carvão-de-pedra e energia hidráulica, que poderá ser magnificamente aproveitada. A Capital, Florianópolis, fica na ilha de Santa
Catarina, ligando-se ao continente por uma ponte-pensil ( sustentada por meio de cabos de aço ) de 820m, a
Ponte “Hercílio Luz”. Antigamente, a cidade denominava-se Desterro, sendo chamada Florianópolis depois,
em homenagem a Floriano Peixoto. Outras cidades
importantes : Blumenau, Itajaí, Joinville e Lajes.

Casuarinas, Alameda

Chácara Capão Bonito – Distrito de Rubião Junior –

Chacara Capão Bonito – Distrito de Rubião Junior –
Designação comum a várias árvores ornamentais da
família das casuarináceas, originárias da Austrália, introduzidas em nosso país há longo tempo, e caracterizadas pelos numerosos ramos e crescimento rápido.

Catarina, Santa; Rua

Jardim Centenário – Distrito de Rubião Junior –
Mais de 3.000.000 de pessoas vivem neste Estado da
Região Sul, de mais ou menos 96.000 Km2. A população formou-se, em grande parte, de imigrantes alemães
e italianos, chegados após a colonização portuguesa. A
influencia estrangeira aparece no tipo físico, fala e costume de muitos habitantes, bem como nas moradias
usadas em certas regiões. Em Santa Catarina há cultu-

Cauca Rafael Simão, Rua
Cecap. Decreto Nº 1.580/68

Nasceu em Hamat – Líbano – Filha do Sr. João Miguel
Raphael e Marta Salém. Foi proprietária da tradicional
“Casa Royal” especialista em tecidos. Era irmã de Alin
Nelson, Raphael, João, Mariana, Felício – o popular
Tufy – Olinda, Miguel, Pedrina Olga, Djanira e Jorge.
Faleceu em Botucatu – estando sepultada no cemitério
“Portal das Cruzes”.

Cecília Lorenção, Avenida

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.407 de 10/07/2003
Nasceu em 22 de novembro de 1953 sendo filha de
Ferrucho Lorenção e Ângela Dallaqua Lorenção. Estudou nas escolas José Gomes Pinheiro, Cevila e EECA.
Funcionária Pública Estadual, prestando serviços, por
25 anos, na UNESP – Botucatu, como Atendente de
Enfermagem.Faleceu em 03 de junho de 2001.

Cedrinhos, Alameda

Encontrado em quase todas as florestas de São Paulo,
Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, o cedro é
uma espécie de valor econômico expressivo em função da ótima madeira que dele se obtem, de fácil tratamento e cor variável. De rápido crescimento, o cedro
quando adulto atinge 25 a 30 metros de altura formando um tronco cilíndrico, não raro levemente tortuoso
de casca grossa, acinzentado ou castanho cinza, que
apresenta longas fissuras longitudinais, profundas e
largas. A copa arredondada, ou em forma de uma bela
e revestida folhagem abundante e densa, dicidua no
inverno. As folhas são em geral paripenadas, muito
grandes, com numerosos folicelos. Durante os meses
de outubro à dezembro surgem suas flores brancas, de
bractes caducas e atrativas às abelhas. Os frutos do tipi
capula, são pêndulos lenhosos com coloração pardo
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negra de superfície áspera, salpicada por pontuações
esbranqueçadas. Na época do amadurecimento, que
ocorre entre julho e agosto, as sementes são escuras
aladas. O uso da madeira do cedro é registrado na fabricação de móveis, portas e janelas, na construção civil, naval e aeronáutica , em molduras e modelos de
fundição, contra placados, compensados, obras de talhas e instrumentos musicais. Pode-se ainda utilizar o
cedro como essência epicola e para arborização de parques e jardins.

Celina Amando de Barros, Rua

Conj. Res. Souza Santos – Decreto Lei Nº 2.886 de 12/
09/1989
Celina de Castilho Gama,n asceu
no Rio de Janeiro em 23 de janeiro de 1915. Filha de Gustavo
Gama Junior e da Sra. Maria de
Castilho. Estudou no Colégio
Sion de Petrópolis. Com o falecimento da mãe veio residir com a
irmã mais velha, Marília cujo apelido era Dona Baby. O marido de
Baby, Salvador Monteiro era Gerente do Banco do Brasil e foi transferido para Botucatu. Celina passou a estudar no Colégio dos Anjos ( Santa Marcelina ) e ajudava a criar os dois sobrinhos. Cursou Contabilidade
na cidade de Taubaté (SP).Casou-se com Joaquim
Amando de Barros na Urca ( Rio de Janeiro ) na igreja
Nossa Senhora do Brasil em 06/01/1938 e mudam-se
para a rua Cesário Alvim, 240, atual rua João Passos.
Dessa união nasceram quatro filhos : Carlos, Silvia,
Elizabete e Osvaldo.
Amaral era proprietário da tradicional Casa Amando.
Político, foi Prefeito de Botucatu. Celina Amando de
Barros foi uma das primeiras voluntárias da APAE.
Apesar de carioca adotou Botucatu como sua terra e
seu lar, amava essa cidade e muito contribuiu para sua
grandeza, embora de forma mais quieta e tranqüila
como mulher, pois do lado de um grande homem há
sempre uma grande mulher. Faleceu em 22 de julho de
1989.

Celina Sávio Acerra, Rua

Residencial Vila Di Capri – Lei Nº 4.925 de 27/05/
2008
Nasceu na cidade de São Manuel no dia 29 de agosto
de 1935, feleceu e foi sepultada na cidade de Botucatu, no dia 27 de outubro de 2005. Casou-se com o Sr.
Walter Acerra em 08 de setembro de 1956. Tiveram
quatro filhos : Valter José Acerra, Maria Elisabete Acer-
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ra, Silvana Maria Acerra e Renato Augusto Acerra que lhe deram
sete netos. Mudaram-se para Botucatu no ano de 1957, ocasião
que seu esposo se estabeleceu na
Avenida Paula Vieira, constituindo a empresa denominada Depósito de Ferro Velho Valter Acerra.
No ano de 2003 seu esposo recebeu o Título de “ Cidadão Botucatuense”. Celina e seu
esposo Valter foram coordenadores do Movimento
Maranata por mais de 15 anos, promovendo encontros
e cursos de cristandade para casais de Botucatu. Também colaboraram na organização da OVISA – Orientação para Vivencia Sacramental, na Casa Santo Ignácio, no distrito de Rubião Junior. Acompanhou seu esposo em várias ações de benfeitoria à sociedade que
realizaram, desde que se estabeleceram na cidade, na
Paróquia Nossa Senhora Menina e na Nossa Senhora
de Lourdes.

Celso de Assumpção,Reverendo; Rua
Vila Assumpção – Decreto Nº 2.805 de 09/05/1980

O Reverendo Celso de Assumpção
foi o filho primogênito do Reverendo Coriolano Dias de Assumpção e
da Profa. Marieta Ferraz de Assumpção. Nasceu a 26 de fevereiro
de 1906 em Itapetininga – SP. Viveu sua infância e juventude na cidade de Botucatu, pois sua família,
logo após seu nascimento, transferiu-se para cá. Cursou a Escola Normal, concluindo o
curso em 1924, recebendo o Diploma de Professor de
1o Grau. Desde jovem, já demonstrava a vocação em
seguir a carreira escolhida pelo pai, inclinava-se o desejo a DEUS, através do Sagrado Ministério. Para alcançar seu ideal, matriculou-se no Seminário Presbiteriano de Campinas, bacharelando-se em Teologia em
1928. Exerceu o ministério em Presidente Prudente
(SP), tendo antes permanecido no sertão durante trinta
anos, transferindo-se posteriormente para São Paulo e
em seguida à Igreja Betânia, deixando o púlpito, após
grave enfermidade, após 40 anos de dedicação, luta,
porém frutífera para o reino de DEUS. Além das atividades pastorais, exerceu, como bom brasileiro, atividades públicas como vereador, e como o mais novo
Prefeito que Presidente Prudente já elegeu. Voltou a
residir em Botucatu, onde faleceu no dia 08 de maio de
1980, deixando um rastro luminoso e uma lembrança
que jamais se apagará da mente dos que o conheceram.
O Reverendo Celso de Assumpção era casado com a
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Sra. Jessy Mattos de Assumpção, união que lhe concedeu os filhos Jecel Mattos de Assumpção e Elsio Vinicius de Assumpção.

Celso Cariola,Dr.; Rua

Conj. Habitacional Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.212
de 01/12/1992
Nasceu em Botucatu, em 28 de outubro de 1929. Filho
de Domingos Cariola e de Dona Lavinia Cariola, proprietários das Farmácias Augusta e Cruz Vermelha, em
Botucatu. Neto de Nello Cariola, um dos funcionários
da Santa Casa de Misericórdia. Cursou a Escola Primária e Ginasial no Colégio Arquidiocesano de São
Paulo. Posteriormente, realizou o Colegial na Escola
Oswaldo Cruz, na mesma capital. Obteve, em 1955, o
Diploma de Médico pela Faculdade Nacional de Medicina de Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Dentre
suas atividades profissionais podemos destacar as seguintes : Interno do “Hospital São Luiz”de São Paulo;
Interno, por consenso, do “Hospital São Francisco de
Assis” e da “Santa Casa de Misericórdia”, ambos no
Rio de Janeiro. Médico cirurgião do I.A.P.F.E.S.P de
São Paulo; Realizou o Curso de Especialização na Clinica Obstrética do Prof. Juan Leon, em Buenos Ayres;
Foi Chefe do Posto de Assistência Médica da Previdência e do Serviço Médico Legal, ambos em Botucatu, por vários anos. Membro efetivo do Corpo Clinico
da Santa Casa de Misericórdia e do Hospital Sorocabana de Botucatu; Estabeleceu, por vários anos, seu
consultório à rua Monsenhor Ferrari, 264, em Botucatu. Foi membro-fundador e delegado da UNIMED local. Recebeu o Grau de Comendador pela Soberana
Ordem “Dom Pedro I “, em 02 de maio de 1980, em
São Paulo. Casado com Dona Maria Antonieta Cariola, em 21 de dezembro de 1963. Ao falecer deixou duas
filhas, Adriana e Waleska.

Celso de Oliveira Cerioni, Praça

Conj. Residencial Souza Santos – Lei Nº 3.720 de 19/
11/1997
Nasceu na cidade de São Paulo, em 17 de setembro de
1926. Em Botucatu residiu por 46 anos, tendo se aposentado como escriturário, na Escola Industrial “Dr.
Armando Salles de Oliveira”. Foi o fundador da primeira sauna de Botucatu, a Sauna Bom Pastor, que funcionou por quinze anos. Celso de Oliveira Cerioni era
um verdadeiro artesão. Ao longo de sua vida ensinou
muita gente a arte de trabalhar com madeira, cobre,
ferro, osso, argila, etc... Certa ocasião, a pedido do Bispo Dom Vicente Marquetti Zioni, fez um oratório em
metal, no tronco de um pinheiro, que estava plantado
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em frente à Escola Cardoso. Hoje este trabalho está na
Casa Santo Inácio. Participou de diversas exposições,
mas geralmente não vendia suas peças, pois, tinha prazer em presentear os amigos com as mesmas. Foi casado com a Sra. Laura Henrique Cerioni, e desta união
nasceram os filhos Antonio Celso, Jorge Lauriel e
Emanuel Augusto. Faleceu em 15 de junho de 1996.

Cerejeiras, Avenida

Vale do Sol – Lei Nº 4.260 de 05/06/2002
A Cerejeira ( Prunus spp ) é uma árvore da família das
rosáceas que pode atingir 10m de altura. Originária da
Ásia foi introduzida na Europa há mais de 2.000 anos,
sendo de lá trazida para o Brasil. As espécies mais importantes são a Prunus avium L. ( Cerejeira doce ) e a
Prunus cerasus L., conhecida como cereja-acida ou ginja. Ainda há as cerejas do tipo duke, consideradas híbridas. Os frutos da cerejeira são pequenos, arredondados, de coloração variável, desde o amarelo-claro até
o vermelho-escuro e amadurecem entre dezembro e
janeiro. As flores, pequenas e brancas, aparecem quando a árvore está sem folhas, formando um conjunto de
tal beleza, que esta planta costuma ser usada com fins
ornamentais.

Cesário Motta, Rua

Vila dos Lavradores – Lei Nº 08 de 09/04/1948
Antiga rua do Ouvidor.
Cesário Nanzianzeno de Azevedo Motta e Magalhães Junior,
Médico e político brasileiro, nascido na cidade de Porto Feliz ( São
Paulo ) e morto no Rio de Janeiro
em 1897. Formado em Medicina
pela Faculdade do Rio de Janeiro, clinicou durante muitos anos
em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em 1877 foi eleito Deputado Provincial em São
Paulo. Em 1890, residia em Capivary (São Paulo ),
quando foi eleito Deputado Federal á Constituinte, onde
se manteve até 1897. Foi propagandista da Republica
e neste sentido fez conferencias em diversas localidades do seu Estado natal. Estudou os problema da instrução pública em São Paulo, propondo medidas para
a criação de escolas primárias, normais, secundarias e
superiores. Quando Secretario do Interior do Estado
de São Paulo, melhorou o serviço de higiene deste Estado, combatendo a febre amarela, a cólera e a varíola.
Fundou os gabinetes de leitura de Capivary e de Porto
Feliz, ambos no Estado de São Paulo.
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Chico Braz, Rua
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Francisco Braz da Cunha, foi vereador nos anos de
1892, 1893 e 1894.Cabeu-lhe a iniciativa da primeira
denominação oficial das ruas da cidade. Por sua indicação feita em 20 de setembro de 1894, as vias então
existentes foram denominadas oficialmente. Também
a primeira numeração dos prédios é de sua iniciativa.

mem simples, sem pose, magro, polido, dava ares de
fraqueza, mas sendo, na realidade, um forte nas lides
forenses. Foi Vereador várias legislaturas pelo antigo
PRP – Partido Republicano Paulista – Amandista. Fazia parte do Diretório local.De 1896 a 1899 foi vereador, reeleito, foi edil de 1911 a 1913. Neste ano licenciou-se e viajou para a Europa, levando a esposa Suzana Dias de Castro. Francisco Pinto de Gouvêa Almeida o “Chico Padre”, faleceu no dia 13 de junho de 1919.

Chico Padeiro, Rua

Chiquita, Dona ; Praça

Francisco Calixto de Oliveira –
Chico Padeiro – foi um dos mais
antigos moradores e que muito
contribuiu para o progresso de
Botucatu. Além de comerciante,
sempre ocupou as funções de SubDelegado, foi, pode-se dizer o
Presidente Perpétuo da Banda São
Benedito, cuja corporação sempre
sustentou pecuniarmente. Além
disso sempre contribuiu com a sua ajuda para a manutenção das casas de caridade locais. Chico Padeiro e o
velho Soares tiveram, em 1910, a iniciativa de instalar
um dos primeiros cinemas de Botucatu, que se concretizou em 1911 no barracão da antiga Folha de Botucatu.

Francisca Cardoso de Moraes – Dona Chiquita – nascida em 8 de agosto de 1911, filha de Lazaro Cardoso
de Moraes e Esmerentina Sabino de Godoy, na Fazenda Cabiúna município de Avaré. Com o falecimento de
sua mãe, Dona Esmerentina em 1940, mudou-se para
Botucatu, onde criou seus irmãos mais novos sendo
que o mais novo tinha 3 anos de idade. Foi proprietária
do Hotel Brasil, localizado na Avenida Floriano Peixoto, 240; estabelecimento que ficou marcado na História de Botucatu pela excelente acolhida aos hospedes, e sobretudo pela qualidade e fartura da comida
servida. Solteira, dedicou sua vida a criar seus irmãos
e a cuidar de seu pai doente; era espírita, médium e,
para as pessoas que a procurava sempre tinha uma palavra de amor, de afeto, e sobretudo a capacidade que
possuía de devolver às pessoas a vontade de viver, pois
com suas palavras e atitudes otimistas conseguia levantar o moral de todos. Dona Chiquita, faleceu em
agosto de 1985.

Boa Vista – Lei Nº 119 de 16 de agosto de 1935.

Jardim Central – Lei Nº 551 de 11/10/1956

Chico Padre, Rua

Jardim Dona Nicota de Barros / Boa Vista – Lei Nº
119 de 16 de agosto de 1935.
Francisco Pinto de Gouvêa Almeida, natural de Portugal, o popular Chico Padre, era advogado provisionado. Estudioso, freqüentou o seminário em Portugal,
tendo vasta cultura geral;Cursara até o Seminário Maior; abandonou a batina e abriu um escritório de advocacia em Portugal. Era um notável advogado. Sua fama
corria mundo. Possuía vasta cultura geral e profissional. Sentindo-se habilitado, imigrou para o Brasil, onde
sobrava serviço e faltavam advogados. Veio para São
Paulo e, botou banca em Botucatu, grande comarca que
tinha sido instalada em 1860.O primeiro júri, em 06 de
agosto de 1860, tendo à frente Francisco Pinto de Gouvêa Almeida, já com a alcunha de “Chico Padre”,foi
sucesso total. Chico Padre era um argumentador terrível, um analista profundo. Conseguia convencer o colendo Conselho de Sentença. Casado com Dna. Suzana Dias de Castro, botucatuense, filha de Bento de
Castro e da Sra.Alexandrina Dias de Castro; deixou os
filhos : Francisco, Maria do Rasario e Alexandrina. Ho-

Jardim Planalto – Lei Nº 3.031 de 12/09/1990

Cícero de Oliveira Pismel, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei No 4.709 de 10/05/
2006
Filho de Francisco Gurgel Pismel e Olívia de Oliveira
Pismel. Nasceu em Itaporanga, SP, em 02 de setembro
de 1925. Era casado com Albertina Nunes Pismel e
dessa união nasceram Alba Celiza e Euler. Realizou o
curso primário em Itaporanga e cursou o ginásio até a
6a série em Itapeva, São Paulo. Viveu muitos anos na
capital paulista, sempre trabalhando na área da saúde,
primeiro como representante de laboratório e por fim
como Farmacêutico Prático ( Auxiliar de Farmácia ),
mas foi no Bairro da Mina – Vila Real de Barra Bonita
– que viveu os seus últimos e mais falizes anos . Contribuiu para atender os moradores daquela localidade
orientando-os sobre receitas médicas de difícil leitura,
tais como nomes de remédios e como proceder para
tomá-los, bem com realizando aplicações de injeções
e medição de pressão. Colaborou na realização de di-
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versas atividades e festas promovidas naquele bairro,
onde era querido e estimado.Caridoso, contribuía com
cestas de alimentos, roupas e remédios, aos mais necessitados. Faleceu aos 79 anos, no dia 08 de julho de
2005.

Cinéreas, Travessa
Parque das Cascatas –

Variedade de videira americana, muito vigorosa e resistente.

Cipriano Mira Navarrete, Estrada
Estrada BTC 461 – Lei Nº 4.862 de 10/12/2007

Nasceu em Orea, província de Almeria, na Espanha, em 18 de outubro de 1907. Filho de Lázaro
Mira Oller e Maria Navarrete Granado. Vieram para o Brasil como
imigrantes em 13 de dezembro de
1927 e foram trabalhar como colonos em fazenda de café na região de São Manuel. Dois anos depois vieram para a
região de Botucatu, mais precisamente no Sítio Bela
Vista onde passaram a trabalhar por conta própria. Cipriano, o mais velho de dez irmãos, alugava terras na
redondeza, onde plantava algodão e fazia muitas outras espécies de lavoura e hortaliças que vendia na feira de Botucatu. Casou-se em 1932, aos 25 anos, com
Maria Virginia, argentina, que juntamente com os familiares vieram para o Brasil em 1915, como imigrantes. Foram morar em uma casa construída com barro e
coberta com sapé. Tiveram três filhos : Lázaro, João e
Virginia. Em 1940, após o falecimento de seu pai, comprou o Sitio Bela Vista. Com o passar do tempo conseguiu comprar mais terras, plantando café, algodão, arroz e outros produtos. Também plantava cana de açúcar que fornecia para a Usina Indiana. Empregou muitas famílias, proporcionou trabalho e ajudou muitas pessoas. Cipriano Mira Navarrete faleceu em 27 de dezembro de 2003, aos 96 anos de idade.

Clara,Santa, Rua
A belíssima menina, nascida em
1.193 em Assis, de família rica,
com rara audácia apresentou-se na
noite de 18 de março de 1.212 na
humilde igrejinha de Santa Maria
dos Anjos, aos pés do monte sobre o qual surge Assis, onde a
aguardavam Francisco e seus fra-
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des. O santo cortou-lhe a cabeleira com seus longos
cachos e lhe deu para vestir o grosseiro hábito de lã
crua, fazendo-a pronunciar os votos de pobreza, castidade e obediência. Clara foi levada a um mosteiro beneditino, mais tarde ao paupérrimo convento de São
Damião, destinado às monjas da Ordem Segunda Franciscana. A resposta da jovem Clara ao ideal franciscano de pobreza foi total. Na morte de Francisco, em
1.226, obteve que seu corpo fosse introduzido na clausura para que as monjas pudessem contemplar-lhe o
rosto. Mas Clara teve o singular privilégio de ver projetadas nas paredes da pequena cela sem enfeites as
imagens do santo e os ritos das solenes funções que se
desenvolviam em Santa Maria dos Anjos. Por estas prodigiosas visões, Clara teve o titulo de protetora da televisão. Éa fundadora da Segunda Ordem Franciscana,
hoje chamada Irmãs Clarissas. No ano de 1.240 os sarracenos tentaram invadir o convento de Clara. Ela tomou o ostensório nas mãos e, com a força das santas
mulheres bíblicas, expulsou-os corajosamente. Morreu
em Assis, no dia 11 de agosto.

Clara, Santa; Travessa
Residencial Indamar –
Ver rua Santa Clara.

Clarindo Pilan, Praça

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.981 de 15/
12/1999
O Sr. Clarindo Pilan, nasceu em 13 de fevereiro de 1948,
em Botucatu. Desde muito jovem aprendeu com a família a profissão de comerciante. Casou-se com a Sra.
Conceição, formando sua nova família. Foi motorista
de táxi nos pontos do Bosque e Paratodos. Fundou, em
nossa cidade, a Auto Escola Formula 1, que hoje encontra-se instalada na Avenida Floriano Peixoto. Esportista, foi eleito Presidente do BAC – Botucatu Atlético Clube. Este Clube era formado por membros da
Vila Aparecida e Vila dos Lavradores. Vários atletas
que defenderam a camisa do BAC ingressaram no esporte profissional : Zé Ito, Ceia, Corvino, Julinho e
outros. Foi membro da Diretoria da Associação Atlética Ferroviária, dando a sua colaboração ao tricolor da
baixada. Foi membro da Diretoria do Asilo Padre Euclides, onde dedicou grande parte de seu tempo para
ajudar pessoas idosas e doentes. Em sua passagem pelo
Asilo Padre Euclides batalhou para a manutenção e amplianção da referida entidade filantrópica. Faleceu em
09 de outubro de 1984 e foi sepultado em Botucatu.
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Cláudio Ferreira Cesário , Avenida
Jardim Monte Mor – Lei Nº 2.899 de 04/10/1989.

Nasceu em Botucatu, no dia 31 de
janeiro de 1970. Filho do casal de
professores Antonio Carlos Cesário e Diva Ferreira Cesário. Fez o
pré-primário e 1o e 2o séries na Escola Estadual de 1o Grau “Raphael de Moura Campos” e 3a , 4a , 5a
a 8a séries no Colégio La Salle. Em
seguida iniciou o curso colegial no
Colégio La Salle, cursando o 1o ano, onde dado o seu
dinamismo, espírito de liderança, foi escolhido para
ser o Presidente da gloriosa Banda Marcial La Salle,
que tanto tem elevado o nome de nossa Botucatu em
todo o Estado de São Paulo. Fez o 2o e 3o e conclusão
do Colegial no Colégio Objetivo de Botucatu. Sempre
pontificou sua passagem pelas Escolas com grande capacidade intelectual e transmitia uma simpatia extraordinária a todos que participavam do convívio escolar e esportivo, com colegas, professores e técnicos.
Foi um grande esportista e praticou o futebol em nossa
cidade participando do Campeonato Amador de Botucatu defendendo as cores do Rodoviário A.C. , recebendo em 1986, o troféu por ser o participante mais
jovem do Amadorzão-86. Defendeu as cores de Botucatu ainda envergando a camisa da Comissão Central
de Esportes nos anos de 1986 e 1987, sempre com galhardia, espírito de luta e combatividade. Em 1980, na
Olimpíada realizada durante todo o ano, ganhou uma
medalha de 1o lugar de Matemática da 4a série B, do
Colégio La Salle. Cláudio Ferreira Cesário, faleceu
ainda jovem, na flor da idade, no dia 20 de dezembro
de 1987, em Bauru.

Cláudio Pereira, Praça

Altos do Paraíso – Lei Nº 3.878 de 31/03/1999
Cláudio Pereira, nasceu em Botucatu, aos 27 de dezembro de 1944, filho de José Pereira Segundo, Maquinista da antiga Estrada de Ferro Sorocabana e um
dos líderes do Sindicato da Categoria na época; e de
Amália Padovan Pereira, honrada dona de casa e dedicada à sua Igreja Presbiteriana Monte Sião da qual era
Sócia Ativa da Sociedade Auxiliadora Feminina. Em
julho de 1969, casou-se com Neise Rodrigues Pereira,
com quem teve quatro filhos : Luciana, Juliana, Luiz
Cláudio e Fernanda. Esportista, defendeu o CAL – Clube Atlético do Lageado de 1960 a 1963 onde junto com
grandes amigos fez a história do Clube e da cidade.
Foi também campeão pelo Esporte Clube Inca em 1965
e 1967. Foi fundador da Empresa de Ônibus 4 Irmãos.
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Faleceu em 13 de junho de 1998.

Clodoaldo Caldeira, Praça

Recreio do Hawai – Lei Nº 2.908 de 19/10/1989
Nasceu em Botucatu no dia 1o de
dezembro de 1899, à rua Cesário
Alvim, hoje João Passos, onde
esta localizada a sede do Botucatu Tênis Club. Foi neto de dona
Isabel Arruda, a qual fez doação
de terreno para a construção da
Santa Casa de Misericórdia. Clodoaldo, formou-se Economista
pela Escola Makenzie, trabalhou no London Bank, foi
fiscal de imposto de consumo, hoje Agente Fiscal Federal. Foi o primeiro jogador de Botucatu a defender a
Seleção Brasileira e Paulista, sendo também o primeiro integrante do Scratch brasileiro a ir à Europa, o qual
foi apelidado pela imprensa como Paredão de
Aço.Clodoaldo Caldeira jogava pelo Paulistano, fazia
parte do Conselho Deliberativo e foi treinador do São
Paulo F.C. Em 1970 foi homenageado pela Diretoria
do São Paulo e recebeu das mãos do jogador Gerson (
ex-campeão do mundo ) uma taça de cristal escrita em
ouro; uma revista em 1973 publicou um artigo onde
dizia que Clodoaldo também foi rei.Na sua carreira esportiva recebeu muitas medalhas de ouro. Foi fundador da Associação Atlética Botucatuense e um dos seus
melhores jogadores. Foi homenageado pela AAB com
o título honorário por serviços prestados à diretoria dessa agremiação. Cldoaldo Caldeira faleceu em São Paulo no dia 28 de maio de 1988, aos 88 anos de idade.
Seu sepultamento se deu no cemitério da Consolação.

Clóvis de Avellar Pires, Avenida
Jardim Planalto – Lei Nº 2.951 de 06/12/1989

Nasceu em Botucatu aos 25 de
abril de 1896 e , faleceu na mesma cidade em 27 de abril de 1979.
Filho de José Arnaud Paulino Pires e dna. Adelaide Paulina da Silva Pires. Clóvis de Avellar Pires
era farmacêutico de profissão. Foi
proprietário da Farmácia Esperança, em Botucatu ( ao lado do Cine
Paratodos – hoje Teatro Municipal ), tendo possuído
farmácias em Piratininga e Avaré ( ambas farmácia
Esperança ). Tanto em Avaré como em Piratininga,
destacou-se socialmente e politicamente. Em São Paulo, exerceu o elevado cargo de Inspetor de Farmácias e
Encarregado Geral do Setor de Entorpecentes do Esta-
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do de São Paulo. Transferindo-se para Botucatu, aqui
exerceu durante muitos anos o cargo de Inspetor de
Farmácias e encarregado da Coordenação de todo trabalho administrativo da região. Prestou relevantes serviços ao Estado e ao município, na profissão, tendo
sido agraciado com a comenda “Dr. Vital Brasil”. Participou do Movimento Constitucionalista de 1932,
como Oficial Farmacêutico .Possuidor de caráter digno, honrado, nobre e resoluto, inegáveis dotes de personalidade, sendo de trato lhano, afável e sempre respeitoso. Aposentou-se em Botucatu, tendo sido, à época homenageado pelo Estado e pelo município. Foi
genro do Dr. Antonino do Amaral Vieira, desembargador, e de dona Ana Cândida de Campos, filha do Coronel Raphael Augusto de Moura Campos e de Ana de
Moura Campos.São seus filhos : Raphael Augusto de
Moura Campos Avellar Pires ( Professor ); Maria Apparecida de Avellar Camargo Pinto ( Professora ); Maria
de Lourdes Avellar Cordeiro ( Professora ) e, Clóvis
de Avellar Pires Filho ( Advogado ).

Clóvis Bevilácqua, Rua

Vila Maria – Lei Nº 64 de 30 de novembro de 1944.
Jurisconsulto brasileiro. Nasceu em Viçosa, Ceará, a
04 de outubro de 1859, e faleceu
no Rio de Janeiro, a 26 de julho
de 1944. Fez seus primeiros estudos em Sobral. Iniciou em Fortaleza o curso secundário, terminando-o em 1887, no Rio de Janeiro.
No ano seguinte entrou para a Faculdade de Direito do Recife, tendo-se formado em 1882. Ocupou
durante algum tempo o cargo de
Promotor, em Alcântara, regressando logo ao Recife.
De 1884 a 1889 exerceu as funções de bibliotecário .
Escreveu, durante este período : Filosofia Positiva no
Brasil ( 1884 ) e Estudos de Direito e Economia Política ( 1886 ). Em 1889, foi nomeado, por concurso, professor de Filosofia de seu curso anexo. Foi também
escolhido para redator-chefe da Revista Acadêmica .
Por essa ocasião iniciou a publicação de Contribuições
para a História do Direito. São também dessa época :
Frases e Fantasias (1894 ), Direito da Família (1896),
Criminologia e Direito (1896), Juristas Filósofos
(1896), e outros. Em 1905, foi nomeado Consultor Jurídico do Ministério das Relações Exteriores, cargo que
ocupou até 1935. Escolhido, em 1920, pela Liga das
Nações para membro dos Tribunais Arbitrais, não compareceu às reuniões, mas apresentou um projeto sobre
a Corte Permanente de Justiça Internacional. Era sócio, membro honorário e correspondente de numero-
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sas instituições culturais nacionais e estrangeiras. Sócio fundador da Academia Brasileira de Letras, ocupou a Cadeira nº 14. Entre suas demais obras destacam-se : Código Civil Comentado (1916/1919), Em Defesa do Projeto do Código Civil Brasileiro (1906), Direito das Obrigações (1910), Direito Internacional Privado (1906), Direito Público Internacional (1910/1911),
Estudos Jurídicos (1911), Literatura e Direito (1907),
A Idade Perante as Leis Civil e Criminal (1939), Silvio
Romero (1905), Guerras e Tratados (1900), História
da Faculdade de Direito do Recife (1927) e Linhas e
Perfis Juridicos (1930).

Clóvis Lourival Bravin, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.701 de 07/10/1997
Nasceu em 12 de setembro de 1942, na cidade de Botucatu, sendo filho do Sr. Marcos Bravin e Sra. Maria
Vanzella Bravin. Era casado com a Sra. Maria Silvia
Nicolosi Bravin, e desta união nasceram os filhos : Luis
Fernando e Luciane. Estudou no EECA e posteriormente, formou-se Contador pelo Colégio Arquidiocesano
Nossa Senhora de Lourdes ( La Salle ) . Trabalhou na
Petrarca Engenharia Com. E Ind. S/A, na Moldimix
Ind. E Com. Ltda. , no Banco do Estado de São Paulo –
Banespa - , na agencia de Bauru/SP. Faleceu em 21 de
novembro de 1973.

Colibris, Alameda
Parque das Brisas –
Beija-flor.

Colômbia, Avenida
Jardim Riviera –

País da América do Sul cuja capital é Santafé de Bogotá; localiza-se a noroeste da América do Sul com uma
área de 1.141.748 Km2, fazendo limites com o Mar do
Caribe; Venezuela e Brasil; Peru e Equador, Oceano
Pacifico e Panamá. Cidades mais populosas: Bogotá,
Medellín, Barranquilla, Cartagena. Data nacional : 20
de julho ( indepedência ). Regime de Governo : República Presidencialista.Fatos Históricos : O país era provavelmente a Lendária terra do Eldorado – reino com
as ruas cobertas de outro que atraiu exploradores europeus à Amazônia no século XVI. Os índios chibchas,
habitantes da região por ocasião da chegada dos espanhóis, em 1500, tinham de fato grandes quantidades
de ouro e de esmeraldas. A conquista espanhola tem
inicio em 1525. Cartagena, fundada em 1533 por Pedro de Heredia, torna-se a maior base naval e comercial do império espanhol da América. Os espanhóis der-
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rotam os chibchas e apossam-se de seus tesouros. Santa Fé ( atual Bogotá ) é fundada em 1538. A rebelião
contra o domínio espanhol tem inicio em Bogotá em
1810. No ano seguinte, a província de Cartagena proclama unilateralmente a independência . Depois de uma
vitoriosa campanha militar liderada por Simon Bolivar é estabelecida em 1821 a Grã-Colombia , que inclui Colômbia, Panamá, Venezuela e Equador. Em 1830
a federação se dissolve e a Colômbia se torna um Estado com o nome de Nova Granada.

Colônia Santa Marina, estrada
“Foi o segundo núcleo nipônico de Botucatu. Em 1958,
o agricultor Sho Yoshioka adquiriu terras de campo na
gleba Santa Marina e atraiu inúmeras famílias japonesas que, principalmente, produziam frutas na região de
Itaquera junto à capital do Estado. A Colônia produziu
pêssego, caqui, morango e flores.Um de seus técnicos
e dirigentes, Sakuzo Sawabe, desenvolveu variedade
de pêssego que em 1959 recebeu o seu nome – Variedade Sawabe e passou a ser cultivada em diversos pontos do país. As colonos da Santa Marina forneceram ao
município, também, equipes e campeões de beisebol e
judô. Com sede de campo na Santa Marina foi criada a
Sociedade Botucatuense de Cultura Japonesa.”( in
“Achegas para a História de Botucatu” de Hernâni
Donato )

Coriolano Dias de Assumpção, Reverendo; Praça
Recanto Arvore Grande – Lei No.4.696 de 03/03/2006

Nasceu em Tietê (SP), a o1 de novembro de 1881 e faleceu em Presidente Prudente, SP, a 28 de agosto de 1962. Filho do Presbítero Alberto Dias de Assumpção, da Igreja Presbiteriana de Tietê (SP), e de
Luzia Cecília de Assumpção. Fez
seus estudos primários no Colégio
Ferraz, de Tietê, dirigido pelo ilustre professor João Ferraz, que haveria de tornar-se seu sogro futuramente. Professou sua fé na Igreja Presbiteriana da
rua 24 de maio, sob. O pastorado do Ver. Eduardo Carlos Pereira, a 1 de janeiro de 1899, com pouco mais de
14 anos de idade. Em fevereiro de 1900, matriculou-se
no Curso Preparatório anexo ao Seminário Presbiteriano, então situado em São Paulo, à rua Maranhão no.09,
completando, mais tarde seus preparatórios no Machenzie College. Fez o curso Teológico no Seminário referido, sendo licenciado em 1906 pelo Presbitério de São
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Paulo. Casou-se ainda quando estudante de Teologia,
com a profa. Marietta Ferraz, que haveria de ser sua
valiosa companheira de lides ministeriais durante quase meio século. São seus filhos : Reverendo Celso de
Assumpção, Alberto Dias de Assumpção, Marietta de
Assumpção Telles, Flávio de Assumpção, Beatriz de
Assumpção, Coriolano de Assumpção, Luiza Cecília
de Assumpção, Carlos Augusto de Assumpção, Lucia
de Assumpção Silva, Gustavo Dias de Assumpção.Seu
ministério teve inicio com a ordenação pelo Presbitério de São Paulo a 3 de março de 1907 na nova e pequena igreja da cidade de Tietê, sua terra natal. Foi
este o seu primeiro pastorado que haveria de durar poucos meses, pois já em março de 1908, segundo ele, “por
influência do seu professor, Ver. Erasmo de Carvalho
Braga”se transferia para Botucatu, onde iniciou longo
pastorado, que durou 33 anos, divididos em dois períodos : o 1o de 21 anos – de março de 1908 ao fim de
1928; e o 2o de 12 anos – de 1932 a 1943 – após curto
interregno de 3 anos, durante os quais exerceu o cargo
de evangelista do Presbitério de Botucatu recentemente organizado, e pastoreou a Igreja da Macedônia, que
organizou em sua fazenda, nas proximidades de Itatinga. De 1944 ao começo de 1947, pastoreou as Igrejas
de Rancharia e Paraguaçu Paulista, até a sua jubilação,
que se deu a 3 de março de 1947 na Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista, após abençoado ministério,
que se estendeu por 40 anos. Ocupou durante esse longo lapso de tempo – sempre com interesse e eficiência
– todos os cargos da carreira ministerial, desde o de
humilde evangelista dos sertões e pastor de pequenas e
grandes igrejas, até o mais alto posto da IPB : o de
Presidente do Supremo Concílio da Igreja. A organização e desenvolvimento do presbitério de Botucatu –
sem duvida a sua criação máxima – passo necessário e
decisivo para a ocupação das grandes cidades da importante região da Alta Sorocabana. Foi um dos fundadores, juntamente com Francisco Lotufo, da Igreja Presbiteriana Indepedente de Botucatu. Foi Diretor da “Gazeta de Botucatu”, periódico local a serviço da comunidade protestante. Não cobriu o espaço de um semestre. Em 1914 foi Professor e Diretor da “Escola Botucatuense”, conhecida como a escola dos protestantes.
Na espera civil, desempenhou, durante três legislaturas, o mandato de vereador, sendo, num dos períodos,
eleito presidente da Câmara Municipal – tal a honra
em que era tido pelos seus pares. Foi também, durante
vários anos, Diretor do Conservatório Municipal e
Musical de Presidente Prudente.

Cornélio Pires, Rua

Bairro Alto – Lei Nº 670 de 13/03/1958
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Filho do agrimensor prático Raimundo Pires de Campos Camargo e de dona Joaquina de Campos
Pinto, de tradicionais famílias de
Capivari(SP), sendo um dos 14 filhos do casal, incluindo-se nesse
número uma menina, fruto do primeiro casamento. Cornélio Pires
nasceu a 13 de julho de 1884, na
chácara de Nhá Bé, irmã de seu
pai, em Tietê, a histórica Cidade ligada à saga das monções e das bandeiras. Trabalhou em jornais, sendo antes empregado do comércio. Prof. De Educação Física
na Escola Normal de Botucatu. Convivendo com o caipira paulista , soube fixa-lo com clareza e veracidade,
registrando o anedotário regional, fatos e acontecimentos que documentam excelentemente a vida do interior
de São Paulo. Sua extensa bibliografia, leve e comunicativa cheia de alegria emocional mereceu o elogio
critico e muitos livros seus espalharam pelo Brasil, começando pela “Musa Caipira”, em 1910 e terminando
pela “Enciclopédia de Anedotas e Curiosidades”, de
1956, “Conversa ao pé do Fogo”, em 1927 é a produção mais típica de sua observação e verve. Escreveu
para a revista “O Malho” do Rio de Janeiro. Trabalhou
como repórter no jornal “Comércio de São Paulo” Foi
fundador, com Voltolino, da revista “Saci”(1906). Faleceu na Capital Paulista em 16 de fevereiro de 1958,
sendo sepultado na sua terra natal.Foi poeta, folclorista, contista, novelista, etc. . .

Costa Leite, Dr.; Rua
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fundar uma escola noturna. Escola Noturna Dr. Costa
Leite, sempre mereceu um carinho especial da população, talvez devido à falta de escola para adultos na região. Foi criado este curso em 26 de julho de 1919,
pela Loja Maçônica “Guia do Futuro” funcionando com
o mesmo nome da loja. Era de temperamento alegre.
Em moço tomava parte em representações teatrais, sendo Presidente de Associações e Clubes e foi um dos
fundadores do Clube 24 de Maio. Foi fundador da Loja
Maçônica em Botucatu. Era venerável. Como político
fez parte do Partido Republicano. Esportista, Costa
Leite, nos idos de 1915, foi um dos introdutores do
tênis em Botucatu. Apaixonado pelo teatro, em 1902,
fez parte da comissão de obras do Teatro Espéria. Faleceu em 15 de junho de 1952, aos 92 anos de idade, na
cidade que sempre amou : Botucatu.

Costas, dos Rua

Vila São Lúcio – Lei Nº 325 de 25/05/1953
Joaquim e Eusébio Costa eram do sul de Minas Gerais. Por volta de 1935, Joaquim Costa vaio para a região de Botucatu. Em 1840 era capataz da Fazenda
Sobrado. Fez acordo com o Capitão José Gomes Pinheiro – fundador de Botucatu – para possear a mataria no vão de sesmaria existente junto à fazenda Capão
Bonito. Houve demanda, que resultou na doação de
terras por parte de José Gomes Pinheiro, para a constituição do patrimônio de Sant’ana de Botucatu. O ribeirão Lavapés denominava-se, na época, Ribeirão dos
Costas.Faleceu por volta de 1842.

Centro / Vila Padovan / Vila Nogueira

Cravos, Rua

Dr. Antonio José da Costa Leite, nasceu em 1860 na
cidade de São Salvador(BA). Filho de Antonio Costa
Leite e Teresa Celestina da Costa
Leite. Era casado com a Sra. Cândida Costa Leite, natural da Bahia.
Médico diplomado pela Faculdade da Bahia, chegou em Botucatu
em 1880. Tendo sido, admirável
clinico e bom cirurgião, obstreta,
foi o primeiro médico nesta cidade. Foi médico da Estrada de Ferro Sorocabana, servindo as cidades de Avaré, São Manuel e Pirambóia. Fundador da
Misericórdia Botucatuense junto com Veiga Russo, que
doou o terreno, e Isabel Franco de Arruda que constribuiu com dez contos de réis ( 1893 ) para custeio das
primeiras obras. Grande humanitário clínico, além de
cuidar da saúde física, o Dr. Costa Leite também preocupava-se com a cultura dos analfabetos, chegando a

Planta da família das Cariofilóceas, originária do Norte da Ásia, muito disseminada pelo mundo e bastante
cultivada no Brasil ( Gypsophila Paniculada L.). É perene, de raízes volumosas, caules herbáceos, nodosos,
difusos e muito ramosos, com altura até 1m, geralmente menos, ramificações numerosas, paniculadas, rígidas, bem delicadas e pedúnculos filiformes, divaricados, terminando por numerosas flores brancas e pequenas. Planta muito decorativa, presta-se especialmente para acompanhar quaisquer flores cortadas e formar
ramalhetes. No Brasil, é também muito apreciada para
enfeitar túmulos, no dia de finados; que corresponde à
época em que esta espécie melhor se desenvolve. Secos à sombra, os ramos floridos tornam-se bastante resistentes e próprios para adornar o interior das habitações. Da raiz extrai-se saponina. Tem uma variedade
de flores dobradas, geralmente preferida. Também chamada gipsófila.

Parque Residencial Convívio –
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Crisântemos, Rua

Parque Residencial Convívio –
Planta da família das compostas, com belas variedades
ornamentais. Nome dado às flores de várias cores. É
uma planta que gosta de bastante água. Suas flores
podem durar mais ou menos um mês.Plantada em canteiro se desenvolve muito bem, e chega a precisar de
poda, florescendo como flores do campo. Por ser uma
planta muito bela o crisântemo está presente em quase
todas as grandes celebrações.

Cristiano Cassemiro, Rua

Conj. Hab. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº 3.846 de
29/10/1998
Nasceu em 19 de março de 1903, em Anhembi (SP),
sendo filho de Antonio Cassemiro e Alexandra Jesus
Cassemiro. Mudou-se para a cidade de Botucatu com
apenas 12 anos de idade. Casou-se com a Sra. Maria
Francisca Cassemiro e, dessa união nasceram sete filhos : José Cristiano, Antonio, Silvia Maria, Jorge Cassemiro, João, Luiz e Martins. Participou das Diretorias de Clubes como a Associação Atlética Botucatuense e Associação Atlética Ferroviária e, foi Presidente
do Conselho do Sarta Moita EC. Foi integrante da Comissão de Festa do Asilo e fez parte de sua Diretoria.
Foi candidato à Vereador ao lado de José da Silva Coelho – candidato à Prefeito – Residiu m nossa cidade
até a data de seu falecimento, ocorrido em 30 de junho
de 1971.

Cruz Pereira, Rua
Vila dos Lavradores –

João da Cruz Pereira foi fazendeiro no bairro do Araquá. Liderou, em 1842, ao lado de Felisberto Antonio
Machado e Manoel de Almeida Toledo o movimento
pedindo ao governo provincial a ereção do arraial de
Cima da Serra ( Botucatu ) em freguesia. Para tal fim,
em janeiro de 1843, é enviado documento contendo
mais de duzentas assinaturas.

Curió, Praça

Vila Maria – Lei Nº 2.887 de 12/09/1989
Praça fronteiriça à Farmácia Santa Gema Galgani, mais
precisamente no cruzamento da Avenida Petrarca Bacchi com a rua Dr. Armando Salles de Oliveira,na Vila
Maria, existe uma pequena praça que sempre foi chamada de Praça do Curió, local de reunião de moradores e apreciadores do belo pássaro que denomina a pe-
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quena praça.

Curuzu, Rua

Centro – Lei Nº 0.005/47
A tradicional Rua Curuzu foi a primeira rua botucatuense, e seu primeiro nome foi Rua das Flores
também conhecida como rua de
Baixo. Foi dado o nome de Curuzu prestando uma homenagem à
Batalha do Forte de Curuzu, galhardamente vencida
pelos soldados brasileiros na histórica Guerra do Paraguai.03 de setembro de 1866. O General Barão de Porto Alegre, desembarcado na véspera na Guardiã Del
Palmar com 8.385 soldados do 2o C.Ex., dirigiu o ataque ao Curuzu. A posição era defendida por 2.830 homens e 13 peças, ao mando do Cel. Jimenez, que depositava especial confiança na vantagem proporcionada
pelo terreno ao redor que era de lagunas, espinheiros e
pântano. Depois da preparação da artilharia, os brasileiros avançaram : uma divisão de Infantaria pela esquerda, outra pela direita e a divisão de cavalaria a pé,
na reserva.A cavalaria guardava os flancos das colunas em marcha. Curuzu foi tomada de assalto e seus
defensores perseguidos até as proximidades de Curupaiti, dois quilômetros além, tendo perdido na jornada
832 mortos, feridos e prisioneiros, toda a artilharia do
forte e três bandeiras. Nos dias de preparação para o
ataque, Curuzu exigiu do Brasil um couraçado( o Rio
de Janeiro ) e 941 vidas.

Cyro Leão, Rua

Conj. Habit. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.128/82
Nasceu na cidade de Botucatu aos 12 de maio de 1901.
De família pobre sempre batalhou em seu trabalho. Na
adolescência trabalhou nas oficinas Blasi. Aos 17 anos
foi para São Paulo/SP onde trabalhou na Firma Martins Barros como mecânico. Veio para São Manuel e
trabalhou na mesma profissão, na oficina Fitipaldi durante três anos. Nessa cidade comenheu Yolanda Padovan com quem se casou e, com quem teve quatro
filhos. Depois foi para Lençóis Paulista a convite da
firma Zillo e Capoani, onde trabalhou 16 anos, em diversos setores : mecânico, comprador de café e algodão e vendedor de carros e caminhões. Morou em Macatuba, onde foi Vereador por vários anos. Em Gália,
Duartina e Marília, foi Gerente das máquinas de Algodão da Zillo. Transferiu-se para Botucatu onde foi comerciante durante vinte e três anos na Casa União.
Pertenceu à Diretoria da Associação Comercial, Misericórdia Botucatuense e Associação Atlética. Depois
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de aposentado(1962) foi para Urubupungá a convite
da Firma Camargo Correa para montar e ser Gerente
do Supermercado. Quando as obras daHidroelétrica terminaram mudou-se para Ilha Solteira. Trabalhou 12
anos para a Firma Camargo Correa.

Cyro Targa, Travessa

Jardim Paraíso – Decreto Nº 3.136/82
Nasceu em Botucatu, no dia 07 de
setembro de 1924 e faleceu no dia
13 de agosto de 1979. Cyro Targa,
era filho de Ferrucio Targa e de d.
Maria Targa, tradicionais botucatuenses, cuja família muito dignificou a nossa gente e a nossa história. Cyro Targa, ingressou aos 14
anos de idade, nos serviços profissionais de Auxiliar de Farmácia,
na antiga Farmácia Glória, de propriedade do Sr. José
Simões. Posteriormente foi promovido a Oficial de Farmácia, trabalhando naquele respeitável estabelecimento, durante 36 anos, atendendo sempre os botucatuenses com carinho e abnegação. Aposentou-se no dia 31
de agosto de 1976.
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D

Dália, Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto Nº 1.798/70
Dahlia pinnata da família das compostas. O termo dália, criado em homenagem ao botânico sueco A. Dahl,
designa várias plantas herbáceas ornamentais muito
conhecidas, a partir das quais nove espécies primitivas, naturais da América Central – graças a sua introdução na Europa, nos fins do século XVIII, o seu cultivo espalhou-se por vários países, sendo considerada a
“segunda flor dos jardins”; desenvolveram-se mais de
3.000 variedades, inclusive as formas híbridas e os cruzamentos com crisântemos obtidos pelos floricultores.
As flores originais apresentam capítulos grandes ou pequenos, de lígulas vermelhas, aveludadas e disco amarelo. Suas túberas encerram a substância conhecida
como “dalina”, inúmeras virtudes terapêuticas.

Damião Galhardo Dearo, Praça
Altos do Paraíso – Lei Nº 4.113 de 13/12/2000

Natural da Espanha da cidade de Arméria. Nasceu no
dia 06 de abril de 1913. Filho de José Galhardo Y Galhardo e Rosa Dearo Parra. Veio para o Brasil aos 16
de outubro de 1922. Foi casado duas vezes sendo que a
primeira esposa chamava-se Encarnação Urtado Galhardo com quem teve sete filhas, e em segundas núpcias com Laura Canoni Galhardo.Foi funcionário do
Curtume Bella Vista onde aposentou-se. Faleceu em
01 de julho de 1996.

Damião Pinheiro Machado, Dr.; Rua

Vila São Lúcio – Decreto Lei Nº 42 de 22 de setembro
de 1948.
Dr. José Damião Pinheiro Machado, era do ramo gaúcho dos Pinheiro Machado. Filho do Major
Cosme Damião Pinheiro Machado e Paulina Ribas Pinheiro Machado. Nasceu em São Luiz Gonzaga das Missões (RS), aos 16 de
maio de 1899. Bacharel em Direito, pela Faculdade de Direito da
Universidade do Rio de Janeiro,
foi criado e educado pelo Senador Pinheiro Machado.
Formado, o moço Damião foi para o sul advogar. Idea-
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lista, não se conformando com o estado das coisas criado pelo Partido Republicano ( o velho PRP ), tomou
parte ativa no ciclo revolucionário que foi de 1922 a
1930. Fez parte da Coluna Prestes. Mas não acompanhou Luiz Carlos Prestes, quando este se transformou
no chefe do comunismo brasileiro. Com a tomada do
poder por Getulio Vargas, o Dr. Damião veio para Botucatu, onde advogou até falecer. Aqui foi vereador (
1948 ) e político de prestigio popular. Nunca ambicionou ser funcionário público, mesmo de alta categoria.
Em sua homenagem a banda musical botucatuense se
denomina “Corporação Musical Dr. Damião Pinheiro
Machado”. Casado com Zulma Brandi Pinheiro Machado, de Lençóis Paulista, deixou uma filha , a advogada Dra. Maria Therezinha. Dr. Damião faleceu em
Botucatu, em 1o de agosto de 1948.

Daniel Antonio Nicolau, Rua

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.198 de 07/
10/1992
Nasceu em Botucatu a 21 de maio de 1916. Filho de
Francisco Antonio Nicolau e Ermínia da Ressurreição
( ambos portugueses ). Admitido na EFS – Estrada de
Ferro Sorocabana – em 09 de novembro de 1934, como
trabalhador de linha. Aposentou-se em 1968 como
Maquinista de trem de passageiros. Casou-se com Antonia Coelho Gomes e teve três filhos : Luiz Carlos
Nicolau, ferroviário; Benedito Eliseu Nicolau, ferroviário do metropolitano e Rubens Nicolau, ferroviário.
Daniel Antonio Nicolau, faleceu em 04 de julho de
1976.

Daniel Faggiotto, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto Nº 2.919/81
Nasceu em Padova – Itália – em
07 de janeiro de 1903. Filho de
Francisco Faggiotto e Luigia Calore. Estudou na Itália, onde formou-se em Técnico em Contabilidade. Chegou ao Brasil aos 23
anos. Casou-se com a Sra. Tereza
Calore em 17 de fevereiro de 1928
com quem teve um filho : Luiz Antonio Faggiotto. Naturalizou-se
brasileiro no ano de 1940. Foi admitido na Estrada de
Ferro Sorocabana na cidade de São Paulo, em 14 de
julho de 1933, onde se aposentou. Daniel Faggiotto,
doou os lotes de terra para a construção da Escola “Angelino de Oliveira”. Na década de 1950 junto com os
demais moradores da Vila Antártica conseguiu que a
linha de ônibus Lavapés chegasse até os altos do refe-
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rido bairro. Foi, durante muitos anos, comerciante na
rua Dr. Guimarães – Vila Antártica. Daniel Faggiotto,
faleceu em Botucatu aos 16 de março de 1981.

Daniel Oliveira Cardoso, Rua
Jardim Real Parque – Lei Nº 30/04/1996

Nasceu em 08 de janeiro de 1932 na cidade de Cerqueira César (SP), mas viveu pouco tempo em sua terra natal, pois as atividades profissionais de seu pai obrigaram a familia a se mudar para Botucatu. Foi casado
com a Sra. Ana Galdino de Oliveira, e deste casamento
nasceram os filhos : Vilma Aparecida, Amarildo Aparecido, Isabel Cristina, Silvia Cristina, Fernando Aparecido e Daniele Cristina. Foi funcionário da Empresa
Blasi exercendo a função de Caldeirista, aposentandose por problemas de saúde. Faleceu em 14 de fevereiro
de 1990.

Daniel Zacharias, Rua

Jardim Paraíso – Decreto Nº 1.626/68
Nasceu no Líbano, na cidade de
Thameto, no dia 27 de dezembro
de 1880. Era filho de Salime e
Jacob Zacharias. Casou-se com
Jamile. Veio para o Brasil em
1915, “tentar a América”. Nessa
época, tinha três filhos : Caucab,
Jorge e Massuca, os quais ficaram
no Líbano, pois a guerra tornava
a travessia do mar perigosa. No
Brasil, após algumas andanças fixou-se em Botucatu. Ganhava a
vida mascateando nos sítios. O contato com a natureza
lhe dava imenso prazer. Gostava das árvores, dos caminhos, do por do sol e a chuva mesmo quando o encharcava era para ele fonte de prazer. Embora estrangeiro, identificou-se completamente com o homem do
campo, provavelmente porque era dotado da mesma
simplicidade que caracteriza este. Terminada a guerra,
a família veio do Líbano para residir em Botucatu e
aqui nasceram os outros filhos : Elias, Jacob, Gladis,
Nahime, Fauze e Feiz, Erasmo e Teresa. Viveu sempre
modestamente, mas conseguiu dar instrução superior a
quase todos os filhos. Daniel Zacharias faleceu a 10 de
janeiro de 1968 e está sepultado no cemitério Portal
das Cruzes.

Dante Corsatto, Rua

Conj. Hab. José Antonio Lungo
Nasceu em Botucatu em 14 de outubro de 1913. Filho
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de João Corsatto e Teresa Corsatto. Foi funcionário
exemplar e dedicado da Prefeitura Municipal de Botucatu de 1949 a 1980. A partir de 1950 foi zelador da
estrada que vai da Vila Maria até o Lageado e estrada
do Pátio 8. Era casado com Aparecida Galdino Corsatto com quem teve os filhos Jurandi Corsatto, José Corsatto e Maria de Lourdes Corsatto.

Dante Delmanto, Deputado; Avenida
Vila Paulista – Lei Nº 2.870/89

Botucatuense, nasceu em 22 de fevereiro de 1907. Filho de Pedro
Delmanto e Maria Varoli Delmanto. Cursou a Escola Botucatuense
e formou-se na primeira turma da
“Escola de Comércio Nossa Senhora de Lourdes” ( La Salle ),
indo posteriormente para São Paulo onde formou-se advogado pela tradicional Faculdade de Direito do Largo de São Francisco.No último
ano do curso de Direito, em concurso realizado entre
todas as Faculdades de Direito para o aluno que tivesse a melhor nota na matéria de Direito Internacional,
ganhou bolsa de estudos, de um ano, na Faculdade de
Direito Internacional de Haia, na Holanda. O curso tinha convênio com o Itamaraty, sendo que após o seu
término, o diplomado poderia ter ingresso direto na carreira de Diplomata. No entanto, Dante Delmanto, que
desde o inicio de seu curso jurídico atuava em escritório de advocacia criminal, o grande sonho de sua juventude. Na introdução de seu livro “As Defesas Que
Fiz no Júri”, o próprio Dante explica : “Em Botucatu,
onde nascemos, presenciamos, na mocidade, um importante julgamento perante o Tribunal do Júri, de que
participaram dois consagrados tribunos de São Paulo,
os Drs. Antonio Augusto Covelo e Alfredo Pujol. Ele
nos impressionou, profundamente, e despertou grande
interesse pela advocacia criminal.” Como Advogado
Criminal, Dante Delmanto conseguiu renome nacional. Por seu escritório passaram clientes famosos como
o Dr. Julio de Mesquita Filho, do jornal “O Estado de
São Paulo”, o Conde Francisco Matarazzo e seus filhos, o ex-Governador Jânio Quadros, Adhemar de
Barros, o ex-Senador Auro de Moura Andrade e inúmeros empresários e pessoas de destaque na sociedade
paulista. Em 1925 e 26 foi Diretor dos jornais botucatuenses “A Gazeta”e “O Democrático”. Dante Delmanto participou como tenente da Revolução Constitucionalista de 1932, tendo sido indicado candidato a Deputado Estadual Constituinte pelo Partido Constitucionalista, em 1933, sendo eleito com a maior votação
de todo o Estado. Na ocasião, Delmanto tinha 21 anos
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de idade. Teve atuação de destaque a nível estadual e,
para Botucatu, conseguiu várias vitórias expressivas.
Durante o ano de 1932/33/34, presidiu o Palestra Itália
( Palmeiras ), dando ao querido alvi-verde o Tricampeonato paulista e o 1o título de Campeão do Roberto
Gomes Pedrosa ( Rio/São Paulo ). Em 1936, Dante Delmanto casou-se com a Profa. Cecília Torres, filha do
conceituado e saudoso advogado de Botucatu, Dr.
Mario Rodrigues Torres, líder do Partido Republicano
Paulista – PRP – na região. Teve três filhos : Celso e
Maria Cecília (falecidos ) e Roberto Delmanto. Faleceu no dia 06 de maio de 1986.

Dante Trevisani, Avenida

Jardim Cristina – Decreto Nº 2.985/85
Dante Trevisani nasceu em 1903,
na região de Treviso na Itália, filho de Secondo Trevisani e Aniceta Garbellini. A família Trevisani veio para o Brasil em 1911,
fixando residência na capital do
Estado de São Paulo, onde freuentou a escola elementar. Foi
quando iniciou o seu aprendizado
em mecânica, primeiro como aprendiz, depois como
operário ocupando um importante posto na oficina de
“Auto Geral”. Aos 18 anos, com grande técnica monta
uma oficina em Botucatu. A eficiência da empresa proporcionou uma grande clientela que estimulou a fabricacão das primeiras carrocerias de ônibus, automóveis
e veículos em geral. Casou-se em 1927 com a Sra. Palmira Sartori Trevisani; dessa união nasceram : José
Dante Trevisani, Silvio Dante Trevisani, Dante Trevisani Filho, Antonio Trevisani Filho, Lúcia Aparecida
Trevisani. Foi excelente mecânico. Pioneiro do transporte coletivo em Botucatu, construía seus próprios ônibus ( na época chamados de “jardineiras”). Faleceu na
Santa Casa de Itu em 04 de outubro de 1939, em virtude de ferimentos recebidos num acidente de moto, com
36 anos de idade.

Danton Morato Villas Boas, Rua
Jardim Eldorado – Lei Nº 3.505 de 02/04/1996

Nasceu em Botucatu em 03/02/1924, filho de Leôncio
Villas Boas e Carolina Morato Villas Boas. Casou-se
em 1961 com a Professora Gladys Maria Fortes Villas
Boas, com quem teve cinco filhos : Danton José, Paulo
José, Denise Maria, Regina Maria, Rosa Maria. Estudou na Escola Normal de Botucatu, concluindo o Curso Normal em 1943. Formou-se em Ciências Econômicas em 1968 no ITE de Bauru. Ingressou no Banco
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do Brasil em 1944, atuando inicialmente na cidade de
Presidente Prudente/SP. Transferiu-se para Botucatu em
1947, atuando durante 24 anos em nossa cidade, chegando ao cargo de subgerente. Posteriormente, atuou
como gerente nas cidades de Avaré e Itapeva, onde se
aposentou em 1975. Lecionou na cadeira de Contabilidade Nacional na UNIFAC em Botucatu e atuou na
área administrativa na Faculdade de Medicina da
UNESP. Foi sócio fundador do Lions Clube de Botucatu, onde assumiu diversos cargos, inclusive o de presidente. Sócio fundador da Associação Atlética Botucatuense – AAB e membro do Conselho Deliberativo
do Botucatu Tênis Clube – BTC. Presidente da Associação de Pais e Mestres do Colégio La Salle. Membro
do Conselho de Administração da Creche e Berçário
“Criança Feliz”, onde foi também presidente. Atuou
ativamente no Conselho Pastoral Paroquial da Igreja
de São Benedito e do Conselho da Cúria Metropolitana da Arquidiocese de Botucatu. Atuou de maneira significativa em diversas obras assistenciais e filantrópicas em Botucatu. Danton Morato Villas Boas, faleceu
em 19 de dezembro de 1993.

Darcílio Pinheiro Machado, Rua

Chácara Montagna – Indicação Nº97 de 09/11/1971
Nasceu em Piratininga (SP) a 14
de dezembro de 1918. Filho de
Gontran Pinheiro Machado e Sophia Pinheiro Machado. Cursou o
primário no Grupo Escolar “Dr.
Cardoso de Almeida” e o ginasial
na “Escola Normal Oficial de Botucatu. Em 1930 prestou concurso para praticante da
Estrada de Ferro Sorocabana onde exerceu o cargo de
escriturário de primeira classe. Em 1944 casou-se com
Helena Tortorella Pinheiro Machado, tendo um filho,
Gontran Pinheiro Machado Neto. Em janeiro de
1945, por concurso, veio para a Delegacia Regional
da Fazenda, de Botucatu, onde exerceu o cargo de
Chefe de Secção de Despesa, cargo em que se aposentou em 1966, aos 32 anos de serviço. Paralelamente a sua vida profissional dedicou-se ao jornalismo. Desde menino, cultivou o gosto pelo jornalismo, acompanhando seu tio, Manuel Deodoro Pinheiro Machado, diretor-proprietário do jornal “Correio de Botucatu”, onde foi colaborador – 1935. No
jornalismo desempenhou as seguintes funções : Diretor e Redator Chefe do jornal “Correio de Botucatu” ( 1948/1961 ). Ficou famosa a sua coluna “Bicancadas”. Era filiado ao Sindicato dos Jornalistas
Profissionais do Estado de São Paulo e à Associação Paulista de Imprensa. Foi correspondente do jor-
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nal “Folha da Manhã” ( Folha de São Paulo ) de 1949
a 1963, tendo o seu nome no quadro de honra em
uma das salas da “Folha de São Paulo”. Em 1961 foi
Redator-Chefe do jornal “Folha de Botucatu”. Editor do jornal “Correio Popular” ( 1954 ). Dirigiu,
em 1945, o “Correio Esportivo”. Foi produtor e apresentador do programa “Mesa Redonda”, levado ao
ar pela Rádio Emissora de Botucatu PRF-8 – De 1966
a janeiro de 1969, dirigiu e apresentou o programa “A
Marreta”, da Rádio Municipalista de Botucatu. Faleceu a 18 de abril de 1969, aos 50 anos de idade.

Darciso Coneglian, Rua
Jardim Planalto – Lei Nº 3.034
de 12/09/1990

Nasceu em Botucatu, aos 28 de
outubro de 1941, filho de Romano Coneglian e Ernestina L. Coneglian. Casou-se em 02 de maio
de 1964, com a Sra. Alzira Pinton Coneglian com quem teve os
filhos : Darciso Aparecido, Renato Luiz e Flavio André. Trabalhou durante trinta anos
na antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Ingressou na
ferrovia em 1958, com apenas dezessete anos de
idade.Dedicou-se de corpo e alma à ferrovia, trabalhando horas a fio, colaborando com o desenvolvimento
dessa importante empresa, que na sua época áurea realizava grandes feitos, pois era o mais importante meio
de transporte de cargas e passageiros. Darciso Coneglian aposentou-se em 31 de agosto de 1988. Faleceu
em 16 de agosto de 1989.

Darwin Amaral Viegas,Dr; Rua
Jardim Bom Pastor – Decreto Nº
1.513/68

Nasceu na cidade de Piracicaba
(SP) em 1906. Filho de Joaquim
Viegas e Laura Amaral Viegas.
Casou-se com a Sra. Aurora Marino Viegas. Formou-se em medicina e,veio para Botucatu onde viveu toda a sua vida
prática. Foi médico do IAPFESP ( Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Ferroviários e Servidores Públicos ) e da Misericórdia Botucatuense. Clinico e Cirurgião de grande habilidade. Faleceu em março de
1959, aos 53 anos de idade, vitima de enfarto fulminante, em pleno exercicio do seu divino opus.Foi sepultado na cidade de Rio das Pedras (SP).
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David Alves, Travessa
Vila Pinheiro –

Nasceu em 20 de novembro de 1912, na cidade de Sorocaba (SP), filho de José Alves Góes e Florinda Mengaci. Ainda menino, David Alves mudou-se com os pais
para Botucatu. Nesta cidade ajudava a família nos serviços em pequena chácara , enquanto fazia o curso primário. Em 16/12/1927, aos quinze anos, ingressou
como funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana onde
trabalhou até aposentar-se em 28/02/1968, com mais
de 40 anos de serviços prestados. Em 21 de dezembro
de 1942 recebeu o Certificado de Reservista. Casou-se
aos 22 anos de idade, em 02/02/1935, com Lourdes
Pires de Camargo, pertencente à tradicional família botucatuense de ferroviários ( Waltrudes, Walfredo, Wilson, Waldomiro, Wado e Wedel Pires de Camargo, seus
irmãos, foram todos feroviários ). Após o casamento
veio residir à Rua Brás de Assis, 38, na Vila dos Lavradores, onde morou até sua morte. Neste local, participava em informal associação dos moradores, da organização de festas juninas de rua, acontecimentos que
eram comuns nas décadas de 40 e 50. Participou, por
muitos anos, das comissões que organizavam as tradicionais quermesses da Igreja do Sagrado Coração de
Jesus, na Vila dos Lavradores. Teve quatro filhos :
Conceição Aparecida Alves Silveira, Florinda Alves
Silva Leite, Davidson Alves e Lílian Maria Alves Miras. Na Estrada de Ferro Sorocabana exerceu várias
funções, começando com os serviços mais simples,
como truqueiro, foguista, e, encerrando a carreira no
posto de mestre-maquinista. Foi sócio fundador da
Associação Beneficente dos Hospitais da Sorocabana,
em Botucatu e da Associação Atlética Ferroviária.
Muito conhecido e respeitado na Vila dos Lavradores,
por sua retidão e respeito aos colegas e amigos, após
aposentar-se trabalhou ainda por vários anos como sacristão da Igreja do Sagrado Coração de Jesus. Faleceu no dia 18 de julho de 1989.

Décimo Cassettari, Rua

Vila dos Lavradores – Lei Nº 400 de 02/07/1954
Nasceu em Castiglione de Garfagnana – Lucca – Itália, em 10 de
janeiro de 1873.Filho de Francesco Cassettari e Santina Rossi.Veio
ao Brasil por volta de 1912, instalando-se em Botucatu. Décimo
começou suas atividades na lavoura como todo imigrante, para
mais tarde estabelecer-se no comércio, auxiliado pelos
parentes.Casou-se com Raqueli Cassettari, sendo seus
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filhos : Tereza, Mario, Olga, Irmã, Maria Nicolina, Bruna, Diva e Nelson. Em 1913 trouxe , para ajudá-lo o
irmão Marcos e um sobrinho Antoninho, com 12 anos
acompanhado do pai Rinaldo. Antoninho trabalhou
junto com o tio Décimo que foi, durante muitos anos,
comerciante na Vila dos Lavradores. Décimo Cassettari foi um dos primeiros moradores e comerciante a se
instalar naquele populoso bairro, posteriormente, foi
proprietário do “Bar da Estação” estabelecimento localizado na estação da Estrada de Ferro Sorocabana.Ao
aposentar-se foi residir na cidade de Santos (SP) onde
faleceu e, está sepultado.

Delilá Cintra Nepomuceno, Rua
Jardim Eldorado – Lei Nº 3.415 de 31/05/1995

Nasceu em Itapetininga, em 26 de
abril de 1919, filha de professores –
Raymundo Marcolino da Luz Cintra e Sinharinha Cintra e fez seus estudos em Botucatu, formando-se
Professora. Estagiou no Lageado, à
época uma fazenda, e abdicou do
magistério para trabalhar nos Correios e Telégrafos – onde se aposentou. Casou-se com João Rodrigues
Nepomuceno e teve cinco filhos : Rosa, Margarida, Isabel, Assis e João. Faleceu em Botucatu, em 31 de janeiro
de 1976.

Delphim da Graça Cardoso, Rua
Jardim Ipiranga – Lei Nº 2.913/89

Nascido em Portugal, Fangie no
dia 08 de abril de1887, casado com
Lucinda Rosa Alves em 28 de janeiro de 1931, com quem teve uma
filha : Maria de Lourdes da Graça
Macoris, casada com Severino
Macoris. Veio para o Brasil com
11 anos de idade, trazido por seu
pai, Manoel Alves da Graça, tendo ficado com a família Cardoso de Almeida seus parentes; fez o curso de contabilidade; foi comerciante,
sendo proprietário da Casa Cardoso durante muitos
anos. Ajudou a trazer a imagem de Nossa Senhora de
Lourdes vinda da França; foi líder político atuante do
partido P.R.P. e depois P.S.D.. Foi nomeado Vice-Consul Português em 1930, cargo que exerceu até a sua
morte em 07 de abril de 1965. Era exímio jogador de
xadrez. Foi quem fez o levantamento da Vila Auxiliadora e um dos fundadores da Radio Emissora de Botucatu.
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Demade Nelson Lunardi, Praça
Boa Vista – Lei Nº 3.223 de 15/12/1992

Demade Nelson Lunardi nasceu a 11 de dezembro de
1921, em Botucatu, e aqui faleceu aos 25 de setembro
de 1989.Filho de Mansueto Lunardi e Da. Maria Carmello Lunardi.Casou-se com Dulce Porto Rodrigues
Lunardi, dendo os filhos : Mansueto Henrique Lunardi, casado com Maria Ângela Gomara Penteado Lunardi; Mario Fernando Lunardi, casado Claudice Maria Furlan Lunardi; Marcio José Lunardi, Maria Dulce
Lunardi e Marco Antonio Lunardi, casado com Dalva
Martinelli Cury Lunardi. Foi Vereador por duas legislaturas e uma Suplência, tendo projetado Botucatu,
como industrial, pelas Industrias Lunardi, tendo sido
sócio gerente da Firma “S/A VIRGINIO LUNARDI &
IRMÃO”. Foi Advogado militante, Corretor de Imóveis, Contador – título de Perito Contador – Demade
foi membro da Maçonaria. Na Vila dos Lavradores, as
Industrias Lunardi, sob sua gerencia , levaram o nome
de Botucatu e enalteceram a nossa cidade, em todo o
Estado, no Brasil e internacionalmente.

Demétria, Estrada
Em 1969, dois jovens saíram do Brasil para a Europa,
para aprender um método agrícola a “agricultura biodinâmica”. O objetivo desses jovens era introduzir este tipo
de agricultura aqui no Brasil. A agricultura biodinâmica
procura preservar o solo e a natureza como um todo, mantendo um equilíbrio harmonioso entre terra, planta, animal e homem. Paralelamente um grupo de pessoas na cidade de São Paulo, a Associação Beneficiente Tobias, desejava criar condições para que um trabalho de agricultura biodinâmica pudesse ser realizado no Brasil. No inicio
de 1974 a Estância Demétria foi adquirida por essa associação e os dois jovens começaram a desenvolver um trabalho na cidade de Botucatu. Com o tempo amigos juntaram-se neste impulso e depois de alguns anos fundou-se
na estância a Escola Aitiara e um lar para crianças abandonadas. O interesse pelos impulsos da Demétria foram
crescendo, mais terras foram adquiridas, criando condomínios no intuito de preservar o meio ambiente e as águas.
A fazenda produz verduras e ervas medicinais biodinâmicas ( sem adubos químicos e agrotóxicos ) . Recentemente construiu-se no conjunto um laticínio, onde fazendeiros e sitiantes, que desejam trabalhar sem agrotóxicos,
entregam o seu leite. Hoje no “Conjunto Demétria” constam várias atividades de educação e pesquisa.

Deneia Mançan Pires Correa, Rua
Jardim Santa Eliza – Lei Nº 4.952 de 27/08/2008
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Nasceu em 09 de janeiro de 1952
na cidade de Botucatu, filha de Joaquim Mançan e Nair Boaro Mançan. Começou a trabalhar aos 14
anos em um consultório odontológico onde permaneceu por algum
tempo. Aos 18 anos iniciou o seu trabalho na Misericórdia Botucatuense, trabalhando como secretária. Casou-se com Cláudio José Pires Correa com quem teve os
filhos : Claudio José Pires Correa Junior e Ana Claudia.
Adorava ajudar a “Casa dos Meninos” de Botucatu e à
todos que dela necessitacem. Trabalhou durante trinta e
oito anos na Misericórdia Botucatuense. Faleceu, em Botucatu, no dia 1º de abril de 2008, aos 56 anos de idade,
vitima de um câncer.

Deodoro, Marechal; Rua

Centro – Lei Nº 188 de 15 de abril de 1898.
Foi uma das mais antigas ruas de
Botucatu, conhecida como Rua da
Cadeia.Manuel Deodoro da Fonseca, Marechal, Proclamador da
Republica brasileira e seu primeiro Presidente; nascido na cidade de
Alagoas, em 05 de agosto de 1827.
Morreu na cidade do Rio de Janeiro, em 23 de agosto de 1892. Aluno da Escola Militar do Rio de Janeiro, completou o
curso de artilharia em 1847. No ano seguinte foi a Pernambuco para lutar contra a Revolução Praieira, distinguindo-se nos combates do Recife e da Barra de
Natuba. Foi Comandante da Escola Militar em 1858.
Participou de Campanha do Uruguai em 1864. Lutou
também na Guerra do Paraguai, sendo ferido nas batalhas de Angustura e Itororó. Em 1868 foi promovido
ao posto de Coronel; em 1874 a Brigadeiro e em 1884
a Marechal-de-Campo. Quando da eclosão do movimento que resultou na Proclamação da Republica, encontrava-se no Rio de Janeiro. Procurado pelos conjurados, tardou a participar do movimento devido à sua
afeição ao Imperador. Tornando-se chefe da revolução,
espalhou-se o boato de que o governo mandara prendê-lo juntamente com Benjamin Constant e todos os
chefes suspeitos do exército e o movimento se precipitou. Deodoro, que se encontrava enfermo , pós-se à
frente dos revoltosos que se colocaram diante do Quartel-General do Exército onde se encontrava reunido o
Ministério Ouro Preto . Deodoro prendeu o Presidente
e depôs o Ministério, organizando, na mesma noite, o
Governo Provisório. Emitiu, então, uma proclamação,
declarando extinto o regime monárquico do país. Em
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24 de fevereiro de 1891, foi promulgada a Constituição Republicana e Deodoro foi eleito Presidente. Após
vários acontecimentos políticos Deodoro renunciou ao
governo, transmitindo o poder a Floriano Peixoto, então Vice-Presidente.

balhando. Devido aos seus méritos e exemplo de vida ,
foi hmenageada, postumamente, com a denominação de
uma importante rua de Botucatu, localizada no Bairro Casa
Branca.

Desafio Jovem, estrada

Jardim São Vicente – Lei Nº 3.352 de 07/06/1983

Entidade preocupada com a recuperação de jovens dependentes de drogas. Líder dessa atividade o pastor Walter Reis que em setembro de 1995 inaugurou, na antiga
estação César Neto, da ferrovia Sorocabana, instalações
para abrigar e tratar 40 jovens do sexo masculino.

Dib Jorge Saad, Praça

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.113/82
Filho de Jorge Saad. Dib Saad veio para Botucatu em
1929. Foi para o Distrito do Espírito Santo do Rio Pardo,
hoje Pardinho, onde estabeleceu-se com a loja denominada “Casa Verde”, permanecendo nesse distrito, até 1940.
Dib é progenitor do Dr. Nelson Dib Saad que foi Superintendente da antiga Estrada de Ferro Sorocabana em Botucatu. Dib Jorge Saad, Faleceu em 21 fevereiro de 1970.

Dinorah Colino de Barros, Rua
Vila Casa Branca – Lei Nº 0.186/51

Dinorah Colino de Barros, nasceu
em Botucatu aos 23 de junho de
1920. Filha do Sr. Turíbio Colino
de Barros e Sra. Maria Ribeiro
Colino.A senhora Dinorah casou-se
com o Senhor Renato de Oliveira
Barros, vindo a ter duas filhas Roseli Maria de Barros e Regina Maria de Barros. Foi por duas vezes
Primeira Dama de Botucatu, e sua principal obra foi a
assistência aos mais necessitados, promovendo entre outras atividades, o Natal dos Pobres, levando além de esperanças e mensagens otimistas, cestas de mantimentos, presentes, roupas e sapatos, e acima de tudo alegrando a todos, juntamente com o Sr. Quinzinho vestido de Papai
Noel. Mantinha em sua própria casa, um ateliê de costura
com outras senhoras, onde faziam enxovais para crianças, gestantes, noivas, bem como, roupas e tudo quanto
possível para os seus protegidos. Foi considerada a “Mãe
dos Pobres”. Possuía um respeitável relacionamento junto
com o Governador do Estado Sr. Adhemar de Barros, devido ao parentesco de seu marido, sempre conseguindo,
com espantosa facilidade, cobertores e agasalhos para a
população carente. Faleceu doente, no dia 19 de fevereiro
de 1951, acometida pela tuberculose, muito jovem e tra-

Dirce Barbin,Profa; Rua

Nasceu em 06 de março de 1941
na cidade de Botucatu e faleceu
em 20 de março de 1981, na mesma cidade aos 40 anos de idade.
Foram seus pais : Henrique Barbin e Aurora Zerbinato Barbin.
Cursou o Ginásio e o Magistério
no Colégio Santa Marcelina e, se
formou em Estudos Sociais pela
UNIFAC.de Botucatu. Lecionou História na Escola
Estadual de 1o Grau “Dr. Cardoso de Almeida e na Escola Técnica “Dr. Domingos Minicucci Filho”.

Dirceu Baptista de Almeida, Rua

Conj.Residencial Altos da Serra – Lei Nº 4.323 de 22/
10/2002
Nasceu em Botucatu em 27 de janeiro de 1929. Filho
de Francisco Baptista de Almeida e Carolina Barros de
Almeida. Realizou seus estudos na Escola Normal “Dr.
Cardoso de Almeida”e no Colégio Arquidiocesano
“Nossa Senhora de Lourdes” onde fez o curso de Técnico em Contabilidade. Aos 24 anos, em 05 de setembro de 1953, casou-se com Dinorá de Lourdes Paraíso
, natural de Pratânia. Comeeçou a trabalhar em 1949
na empresa Azevedo & Travassos, onde permaneceu
até 1956. Entre 1956 e 1981, trabalhou nas empresas
da família Barros, Mecatral Ltda, Petrac Engenharia e
Comércio e Moldmix Industria e Comércio, onde aposentou-se. Teve dois filhos com Dinorá : Mario , Marilene e Amanda. Faleceu em 29 de junho de 2000.

Djalma Dutra, Rua

Centro – Decreto Lei Nº 395 de 09 de maio de 1931.
Chamava-se Rua do Calvário e, posteriormente, rua
dos Costas; foi a primeira travessa da cidade.
Djalma Soares Dutra nasceu em 1895. Militar, cursou a
Escola Militar do Realengo, no Rio de Janeiro. Em 1922,
envolveu-se com os movimentos revolucionários daquele ano e foi considerado desertor quando servia no regimento de Dom Pedrito(RS). Teve participação destacada
na Coluna Prestes, comandando um dos quatro destacamentos em que se dividia o exercito rebelde que percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil
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entre 1925 e 1927. Após as tropas
da Coluna, já desgastadas pela longa marcha, terem abandonado o território brasileiro, encerrando aquela fase da luta, exilou-se na Argentina junto com a maioria dos demais
lideres revolucionários. Em 1929,
viajou clandestinamente ao Brasil, em companhia de Siqueira Campos, para preparar uma insurreição em São
Paulo. Em janeiro de 1930, foi preso na capital paulista
mas logo conseguiu fugir da prisão, retornando imediatamente ao trabalho revolucionário. Com a derrota da candidatura oposicionista de Getulio Vargas nas eleições presidenciais realizadas em março daquele ano, voltou a São
Paulo para preparar a deflagração do movimento armado
que visava depor o presidente Washington Luís. Em seguida, viajou a Buenos Aires para tentar convencer Luís
Carlos Prestes a não divulgar um manifesto que havia redigido com violentas criticas aos lideres do movimento.
Em outubro, quando a revolução teve inicio, encontravase em Minas Gerais, onde participou de combates. Morreu em outubro de 1930, quando tomava parte na tomada
do 4o Regimento de Cavalaria, sediado em Três Corações
(MG).

Manuel, por ocasião da realização da Procissão de
Corpus Chistis. Além de seu natural dom para o magistério, era também portador de significativa vocação
para as artes plásticas e para a pintura. Lecionou Pintura para adultos e crianças, incentivando a criação e
orientando sobre a parte técnica da pintura e da arte.
Com o objetivo de efetivar-se, prestou concurso para
ingressar na rede estadual de ensino. Tendo sido aprovado, por não haver vaga em Botucatu, escolheu a cidade de Sorocaba como residência, e, desde então, lecionou na EEPSG “Senador Vergueiro”, como professor de Desenho Geométrico e Educação Artística. Casou-se com a Profa. Denise Caricati Martinez, em Botucatu, e tiveram três filhos : Alessandro, Isabela e Patrícia, que residem em Sorocaba. Com dedicação e competência, durante vinte e sete anos, destacou-se como
um dos mais queridos e respeitados professores, tanto
em Botucatu como em Sorocaba, sendo constantemente homenageado por seus alunos. Foi paraninfo de suas
turmas durante inúmeras vezes, recebendo menções e
agradecimentos os mais diversos. O Prof. Djalma faleceu em 19 de maio de 1999, aos quarenta e oito anos
de idade, em pleno exercício de suas atividades, quando proferia aula na Escola “Senador Vergueiro”.

Djalma Luiz Innocente, Praça

Domingão Gonçalves, Rua

Em 29 de dezembro de 1950, nasce Djalma Luiz Innocente, primogênito do casal Luiz Joaquim Innocente e
Encarnação Garrido Innocente, que representaria a
continuidade do sobrenome Innocente, já que seria o
único filho de sua família. Realizou seus estudos iniciais no então Grupo Escolar “José Gomes Pinheiro” e,
a partir da quarta série na EEPSG “Dr. Cardoso de Almeida”. Em nível superior, formou-se pela Fundação
Educacional de Bauru ( hoje UNESP ) em Desenho e
Artes Plásticas. Em Botucatu, formou-se pela faculdade de Artes Plásticas do Instituto Santa Marcelina, e,
em Avaré, pela Faculdade de Pedagogia. Começou suas
atividades na área educacional no ano de 1972, lecionando na EEPSG “Prof. Euclides de Carvalho Campos”, quando já se identificou com a carreira do magistério, que representaria seu ideal e escolha profissional. Sua experiência, enquanto professor, se estenderia para muitas outras escolas como “Dom Lúcio Antunes de Souza”, “Colégio Arquidiocesano La Salle”,
“Prof. Valter Carrer”, em São Manuel, atuando no primeiro e segundo graus. No campo profissionalizante,
ministrou diversos cursos na Escola Senac em Botucatu e região. Por diversos anos foi o responsável pela
realização de tapetes ornamentais na cidade de São

Domingos Gonçalves de Lima –
conhecido como Domingão Gonçalves – chefe de conceituada e
enorme família, que há mais de um
século vem povoando Botucatu.
Mineiro de Diamantina, nasceu
em 1827 e, veio para Botucatu por
volta de 1847, antes da elevação à vila. Residiu na cidade durante 70 anos, morando defronte a Praça XV
de Novembro. Foi um verdadeiro patriarca. Casou-se
com a Sra. Carolina de Oliveira Lopes com quem teve
oito filhos : Joaquim Leandro de Oliveira, José Gonçalves Simões, Firmino Gonçalves de Lima, Maria
Gonçalves de Barros, Francisca de Oliveira Matozinho, Júlia Gonçalves de Barros e Lino Gonçalves de
Oliveira. Enviuvando-se, veio para Botucatu, onde era
grande a colônia mineira. Aqui consorciou-se com a
Sra. Gertrudes Olympia da Silveira, de cujo matrimonio teve sete filhos:Eliza Soares Campanha, Francisco
Gonçalves de Lima, Júlio Gonçalves de Lima, Sebastião Gonçalves de Lima e Antonia Gonçalves Guerra.
Lavrador, espírito bandeirante, abriu fazendas como a
“Tanquinho”e “Corrego Fundo”. Tornou-se político,
respeitado e prestigioso. Foi um dos beneméritos de

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4.104 de
13/12/2000

Vila dos Lavradores – Lei Nº 15 de 02 de dezembro de
1947.
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Botucatu : concorreu para o progresso do lugar, como
fundação do Bispado, da Casa de Misericórdia, Catedral, etc... Faleceu em Botucatu aos 22 de junho de
1917, com 90 anos de idade.

Domingos Bacchi Primo, Rua

Residencial Altos da Serra – Lei Nº 4.252 de 21/03/
2002
Profundo conhecedor de mecânica, este homem de compleição física não avantajada, era o filho mais velho do
casal Ítalo e Jovanina, dois imigrantes italianos vindos
para Botucatu no começo do século 20. O casal Bacchi
trouxe para Botucatu o empreendimento e vontade de
constituir família e assim contribuir para o desenvolvimento de nosso país e cidade. Domingos ou simplesmente Nino, como era conhecido, foi o mais velho dentre os seis filhos do casal. Seu pai faleceu precocemente vitimado por um acidente de motocicleta. Domingos, muito novo teve que começar a trabalhar para ajudar a mãe no sustento dos irmãos menores. Sempre
muito altivo e vivaz era dotado de uma impressionante
capacidade para aprender as coisas e, como tal destacava-se no ramo da mecânica e serviços em gerais.
Casou-se com Rosa Aversa, de tradicional família botucatuense, filha de Ermínio Aversa e de Amélia
Tilio.Tiveram 3 filhos : Maria de Lourdes Bacchi, José
Ítalo Bacchi e Carlos Eduardo Bacchi.Foi funcionário
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.Nino,
tinha inúmeros projetos em mente e, muitos dos quais
foram postos em prática. Entre os quais destaca-se :
cama hospitalar com alavancas para movimentação e
facilitação para centro cirúrgico – projeto este utilizado e doado para a Santa Casa de Misericórdia de
Botucatu.Domingos Bacchi Primo faleceu no dia 24
de janeiro de 2000, aos 90 anos de idade.

Domingos Cariola, Rua

Jardim Peabiru – Decreto Nº 2.023/72
Em 29 de setembro de 1904 nasceu em Botucatu, Domingos Cariola, aquele que foi o primeiro
farmacêutico que nasceu, viveu,
morreu na cidade dos Bons Ares
e Boas Escolas. Começou sua
vida, ainda menino, como entregador de cartas e telegramas do
Correio local. Posteriormente, foi
trabalhar na farmácia do Sr. Honório de Sanctis, como
simples lavador de vidros. Tomou gosto pela profissão
e com dificuldades financeiras conseguiu fazer o curso de farmácia na cidade de Pindamonhangaba, onde
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foi contemporânio do Dr. Sebastião de Almeida Pinto.
Conseguindo seu Diploma fundou a Farmácia Augusta, em 1928, quando se casou com dona Lavínia Donini Cariola. Teve os filhos : Dr. Celso Cariola e Tereza
Cariola – professora de Filosofia. Na Vila dos Lavradores não existia, naquela época, Hospital ou Pronto
Socorro. Foi bom samaritano que com caridade e honestidade, servia a todos, principlamente aos ferroviários. Nos anos de 1948 a 1958 dizia ele – “que não
havia uma só casa de ferroviário, onde não tivesse entrado para fazer injeções em seus filhos”. Trabalhou
intensamente, com bondade, com espírito de servir aos
que sofrem. Em 1940 recebeu o Título de Doutor em
Farmácia, o que o comoveu imensamente como farmacêutico nato que era. Foi membro efetivo da Convenção Nacional de Farmácia, realizada na cidade de São
Paulo, em 23 de maio de 1964.Faleceu em 04 de abril
de 1972.

Domingos Chavari, Rua

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.425 de 22/09/2003
Nasceu no dia 02 de novembro de 1879 na cidade de
Nápolis ( Itália ), vindo para o Brasil ainda bebê e naturalizado brasileiro. Domingos Chavari foi um homem
que se tornou muito conhecido nesta cidade pelas suas
atividades, deixando uma imagem de homem honesto
e trabalhador. Residiu por toda sua vida na Vila dos
Lavradores. Foi Administrador da Fazenda Experimental Lageado, trabalhou na Estrada de Ferro Sorocabana como trabalhador braçal na construção da ferrovia
– região de Botucatu – sob o comando do Eng. Bandeira de Mello, na construção e drenagem do Campo da
Ferroviária onde foi homenageado com uma placa pelos serviços prestados ao Clube. Executou serviços na
construção da Escola Dom Lúcio Antunes de Souza e,
ajudou na abertura da parte alta da Rua Major Matheus.
Era casado com Assunta Dionísio Chavari e deste matrimônio nasceram os filhos : Liberato, Mana, Florindo, Osvaldo, Julieta, Olga, Irene, Miguel e Waldomiro. Faleceu no dia 12 de junho de 1952 aos 73 anos.

Domingos Garcia, Rua

Vila Santa Catarina – Decreto Nº 3.172/82

Domingos Marques Brino, Rua

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.457 de 21/11/2003
Nasceu no distrito de Lençóis Paulista, SP, no dia 08
de janeiro de 1927. Veio para Botucatu com seus pais
quando tinha dois anos de idade. Estudou no Grupo
Escolar José Gomes Pinheiro. Trabalhou como vendedor ambulante de peixes até 1962, quando ingressou
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como funcionário da UNESP em Rubião Junior. Foi
Fotógrafo junto à seção de fotografia. Por ter sido funcionário exemplar, honesto e amigo de todos, recebeu
um Certificado de “Honra ao Mérito” assinado pelo
Reitor da UNESP Dr. Armando Octávio Ramos. Faleceu no dia 30 de agosto de 1987.

Domingos Minicucci Filho, Rua
Vila São Judas Tadeu – Decreto Nº 2.472/77

Nasceu aos 18 de outubro de
1925, em Botucatu, filho de Domingos Minicucci e de Emília
Molini Minicucci, sendo seus irmãos Vicente, Agostinho, Oswaldo e Walter. Casado com a Profa.
Édera Maria Dipiero, com a qual
teve dois filhos : Domingos José
e Eliana. Diplomado Cirurgião
Dentista pela Faculdade de Odontologia de Ribeirão
Preto, aos 18 de dezembro de 1951. Na Faculdade foi
Presidente do Grêmio Estudantil. Professor de Física
do Curso Colegial da Escola Cardoso de Almeida (hoje
EECA), de 20 de outubro a 22 de dezembro de 1955.
Cirugião – Dentista da Escola Martinho Nogueira, de
1958 a 1963. Cirurgião-Dentista da Escola Prof. Américo Virginio dos Santos de 1963 a 1976. Presidente da
Comissão Municipal do MOBRAL de Botucatu, durante dois anos consecutivos ( 1978 a 1976 ). Jornalista , fazia publicações em “O Correio de Botucatu”. Radialista, mantinha programas na PRF-8 – Radio Emisora de Botucatu. Escritor de peças teatrais. Uma delas
foi aproveitada para um filme nacional. Dentista do
Albergue Noturno “Abreu Sodré” de Botucatu. Participante ativo de campanhas visando o bem-estar da
comunidade. Espiritualista. Foi Presidente do Centro
Espírita “Caminho da Luz”. Faleceu aos 18 de outubro
de 1976, com 51 anos de idade.

Domingos Policastro, Viela

Chácara Recreio do Havaí – Lei Nº 3.040 de 09/10/
1990
Nasceu em 09 de fevereiro de
1904 em Botucatu(SP). Começou
desde a sua infância, a ganhar o
seu sustento como lavrador, nos
sítios do município de Botucatu,
onde residia com seus pais. Mais
tarde veio para a cidade, onde
casou-se com a Sra. Tereza Policastro com quem teve vários filhos. Ingressou como funcionário da Estrada de Ferro
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Sorocabana, onde trabalhou por muitos anos. Após a
saída do emprego ferroviário, iniciou uma nova vida profissional, montando na Praça Coronel Moura ( Paratodos
), o famoso “Carrinho-Bazar”, que vendia roupas, bijouterias, linhas, agulhas, brinquedos, etc. . . Nessa atividade
foi muito útil a comunidade de baixa renda, principalmente o pessoal da zona rural, que vinham nos finais de
semana para as compras. Mais tarde o negócio prosperou
e o Sr. Domingos e sua esposa Tereza Policastro montaram uma loja na mesma praça com o nome de “Bazar
Dona Tereza”.Foi membro da Igreja Cristã do Brasil. Faleceu em 31 de agosto de 1982.

Domingos Sartori, Rodovia

Jardim Europa – Lei Nº 3797 de 05/08/1983 ( Lei Estadual )
Nasceu em San Dona di Piave (Venezia) - Veneto - Itália, a 27 de julho de 1881, filho de Antonio Sartor e
Ângela Tonetto, veio para o Brasil, como imigrante,
com seus pais e irmãos, com apenas sete anos de idade. A família radicou-se em Botucatu que era então uma
vilazinha modesta, com umas poucas casas, no altiplano de uma serra. Residindo no meio rural, Domingos
Sartori conheceu logo cedo a luta pelo amanho da terra, o cultivo do solo e a necessidade de ganhar, com o
trabalho de seus braços e o suor de seu rosto, o pão de
cada dia. Casou-se bem moço com Dona Rosa Antonia
Faloppa, nascida em 07 de julho de 1882 em Santo
Stino di Livenza ( VE ) Veneto – Itália, falecendo em
24 de fevereiro de 1966 em Botucatu (SP). Dessa união
nasceram 9 filhos.Domingos Sartori nasceu pobre, sempre empregado em fazendas, pelo seu esforço granjeou
a estima de seus patrões. Entre estes destacou-se o saudoso prefeito de Botucatu, Tonico de Barros, que se
tornou seu grande amigo até o fim de seus dias. Em
meados de 1915, Domingos Sartori comprou sua primeira gleba de terra, a Chácara Serra, próxima a Rubião Junior. Aos poucos foi subindo na vida, à custa de
um esforço invulgar e de uma prodigiosa capacidade
de trabalho. Jovial e bem humorado, dedicou-se à lavoura e à pecuária. Durante cerca de 60 anos lutou como
lavrador e pecuarista. Ao lado do saudoso Dr. Costa
Leite, ajudou na fundação da Misericórdia Botucatuense e foi seu sócio até o fim de sua vida. O Asilo Padre Euclides mereceu também sua atenção e constantemente fazia donativos a essa instituição. Como vicentino visitava as famílias necessitadas, amparandoas, procurando arranjar trabalho para os desocupados,
registrando as crianças, conseguindo teto aos desabrigados. Católico praticante, terceiro franciscano, sempre ajudou as igrejas, destacando-se sua colaboração
na igreja de Santo Antonio do Bairro Alto, na Igreja do
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Menino Deus e no Santuário Nossa Senhora de Lourdes. Por ocasião de suas bodas de diamante, fez valiosa doação ao Santuário de Botucatu. Foi então conferido, por intermédio do Arcebispo Dom Henrique Golland Trindade, o diploma de Sócio Benemérito. Foi
membro do Conselho Fiscal da Sociedade Italiana de
Beneficiência (1958).Domingos Sartori faleceu em 02
de setembro de 1964.

em fevereiro de 1881, instalado em prédio de Domingos Soares de Barros. Em 1869, doou terras para aumentar o patrimônio da Vila de Santanna. Ao falecer,
em 22 de janeiro de 1890, foi sepultado no cemitério
local.

Domingos Soares de Barros, Rua

Nasceu em Sessano Deo Molise – Província de Molise
em 03 de janeiro de 1878, e faleceu em Botucatu (SP)
em 1964. Filho de Angelo Di Creddo e Maria Valério.
Desembarcou em Santos (SP) em 1887. Casou-se em
Botucatu em 1902 com Antonia Pietraroia, com quem
teve os filhos : Henrique, Luciano, Orlando, Wilson ,
Anselmo, Maria, Angelina, Ercilia, Yolanda, Mafalda
e Helena. Exerceu a profissão de pedreiro junto com o
irmão Miguel Di Creddo. Ajudou a construir o prédio
das Industrias Bacchi. Trabalhou na construção da igreja Sagrado Coração de Jesus na Vila dos Lavradores;
Prefeitura Municipal e prédio da Caridade Portuguesa.
No ano de 1953, trabalhou na implantação do Cemitério do Inca.

Centro – Lei Nº 225 de 09 de fevereiro de 1939
Antiga rua dos Protestantes.

Domingos Soares de Barros nasceu na cidade vizinha de São Manuel, onde fora um grande fazendeiro, juntamente com seus irmãos. Quando veio para Botucatu, em meados de 1860 com a
fama de “podre de rico”, pois havia negociado um grande latifúndio, antiga Fazenda Sobrado. Residia na casa assobradada onde hoje se encontra o estacionamento do Banco Sudameris. Solteiro, compartilhava apenas da companhia de um casal de escravos, Caetano e Marina, que
vieram com ele para Botucatu. Saia nos fins de tarde
para dar suas cavalgadas. Foi considerado um grande
benemérito de nossa cidade.Presbiteriano, toda a sua
ajuda foi em prol da sua religião. Fundou a primeira
Igreja Presbiteriana em 1o de agosto de 1885, onde também foi o 1o Pastor juntamente com João Ribeiro
Braga.Para a formação da igreja, ele doou um terreno
no qual hoje está construída a Santa Casa de Misericórdia, alguns de seus prédios, localizados na rua central, que foram vendidos e o dinheiro empregado na
construção da Santa Casa de Misericórdia. Domingos
Soares de Barros era político. Em 1864/65 foi vereador à Câmara Municipal junto com Antonio Galvão
Severino, Antonio Pedro Ribeiro, Bernardino Dutra,
etc... Republicano histórico, tomou parte na grande
CONVENÇÃO DE ITU em 18/04/1873, batalhando
pela implantação do regime republicano no Brasil. Domingos Soares de Barros, sem ter tido grande instrução, era um homem inteligente e de visão. Espírito arrojado e progressista. Com idéias avançadas para a
época. Observando a deficiência educacional da cidade, com carência absoluta de ensino médio e superior,
instalou aqui um colégio, com métodos modernos, possibilitando o preparo de ricos e pobres, para ingresso
nas escolas superiores. Trouxe para Botucatu um notável professor alemão, Constantino Carlos Knuppel que
tinha sido, na Alemanha, mestre de Bismark, o famoso
chanceler do REICH. O Colégio começou a funcionar

Donato Di Creddo, Rua

Vila Ferroviária – Decreto Nº 3.213 de 18/10/1982

Doro Rodrigues , Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.967 de 23/11/1999
Nasceu em Orense, na Espanha, no dia 08 de abril de
1884.Filho de Rafael Rodrigues e de Joaquina Basse.
Veio para o Brasil com seus pais, aos 8 anos de idade,
tendo fixado residência na cidade de Botucatu.Aqui
cresceu e casando-se com Carmela Angella teve nove
filhos : Maria, Otília, Clementina, Mario, Santina, Etelvina, Alcides, Aparecida e José. Foi proprietário rural
no Distrito de Vitoriana, onde dedicou-se ao cultivo de
algodão e à pecuária leiteira. A propriedade chamavase São João da Vala . Faleceu em Botucatu no dia 30
de março de 1968.

Duvilio Leão, Rua

Conj. Residencial Indamar – Decreto Nº 3.503/84
Nasceu em 11 de julho de 1895 em
Botucatu. Filho de Vitório Leão e
Fiorina Forte Leão. Passou sua infância e juventude com seus pais à
Avenida Floriano Peixoto onde
possuíam uma pensão. Casou-se no
dia 31 de outubro de 1916 com
Luiza Ricci Leão passando a residir à Rua do Sapo ( Rangel Pestana ). Teve somente
uma filha, Maria de Lourdes Leão, casada com Norberto Garcia Dias, que lhe deram dois netos, Antonio
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Carlos Leão Garcia e Ana Maria Leão Garcia. Trabalhou no Centro de Saúde de nossa cidade, exercendo
também, nas horas extras, a profissão de Alfaiate; foi
proprietário da loja “Casa Leão”, à Rua Monsenhor
Ferrari, 263, ali trabalhou por mais de trinta anos onde
ficou conhecido. Exerceu por muitos anos o cargo de
Juiz de Paz de Botucatu. Foi membro da Irmandade do
Santíssimo Sacramento e colaborou imensamente na construção da Basílica Menor de Santana, sendo por várias
vezes festeiro nas comemorações à nossa Padroeira. Foi
também Vicentino na Igreja de São Benedito, e muito trabalhou pelo Asilo São Vicente de Paula. Faleceu no dia 1o
de janeiro de 1976, aos 81 anos, à Rua Monsenhor Ferrari, 352, na companhia de seu genro Norberto Garcia Dias
e sua filha Maria de Lourdes Leão Garcia.

Duque de Caxias, Rua
Distrito de Vitoriana –

Luis Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias – Militar brasileiro,
patrono do Exército Nacional. 1o
Conde, 1o Marquese 1o Duque de
Caxias. Nasceu a 25 de agosto de
1803, em Vila Estrela – Rio de Janeiro, e faleceu a 07 de maio de
1880, em Valença , Rio de Janeiro. Cursou a Escola Militar e já em
1821 ascendia ao posto de Tenente. Na Bahia, lutou
contra as forças portuguesas que se negavam a reconhecer a Independência do Brasil. Lutou em Montevidéu contra Lavalleja. Em 1939 como Coronel, recebeu
o governo da província do Maranhão, conseguindo sufocar a revolta dos “Balaios”. Em 1841, venceu os revoltosos da província de São Paulo, da qual foi nomeado vice-presidente. Logo depois, derrota os de Minas. Nomeado Comandante-Chefe das forças em operação no Rio Grande do Sul, põe fim à Guerra dos Farrapos. Lutou contra o caudilho Oribe, implantado no Uruguai pelo Ditador Rosas. Em 1865, ascendeu à pasta da
Guerra; em 1862 à Presidente do Conselho e Marechal do
Exército; e em 1863, a senador. Foi o principal fator da
vitória dos aliados na guerra contra o Paraguai desmantelando genialmente a poderosa organização bélica de Lopez.

E
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Edberto Roque Sforcin, Avenida

Conj.Hab. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº 3.812 de
20/08/1998
Nasceu em 16 de agosto de 1943, na fazenda Lobo em
Botucatu, sendo filho de Angelo Sforsin e Amélia Rossi
Sforsin. Era casado com a Sra. Marilene Liguori Cristal Sforsin, e deste casamento, tiveram cinco filhos :
Sandra Maria, Virginia Maria, Maria Amélia, Marilena e José Edibelto. Era profissional no ramo de panificação, trabalhando, durante 38 anos, com a família
Grizzo. Esportista, fez parte do Clube Atlético Brasil
de Vila Maria. Residiu durante 45 anos na Vila Maria.
Faleceu em 12 de abril de 1993.

Eddie Alfredo Paraizo, Rua

Altos da Serra – Lei Nº 3.985 de 15/12/1999
O Sr. Eddie Alfredo Paraizo nasceu em Botucatu, no
dia 01 de fevereiro de 1931, filho do Sr. Acácio Paraizo e da Sra. Iracema Correia Paraizo. Era esportista.
Em 1947 fez parte da equipe juvenil que conquistou o
título de campeão invicto na cidade. Foi um dos esportistas que, no passado, glorificaram as tradições esportivas desta terra. Em 02 de setembro de 1948 iniciou
sua atividade na extinta Estrada de Ferro Sorocabana
onde se aposentou em 31 de maio de 1984. Casou-se
com a Sra. Hermínia Bellani Paraízo e dessa união nasceram quatro filhos . Ficou viúvo em 1963, casandose, em segundas núpcias, com a Sra. Áurea França Paraizo. Faleceu em 28 de agosto de 1999.

Edgard Carone, Praça

Jardim Continental – Lei Nº 4.680 de 08 de dezembro de 2005.
Nasceu em 14 de setembro de
1923 na cidade de São Paulo (SP).
Filho de um abastado imigrante libanês, dono de lojas comerciais e
de uma casa bancária. Seu pai era
um homem culto que amava Tolstoi e Gorki e que chegou mesmo a
escrever dois livros. Sua mãe também era amante da leitura e havia
estudado em uma universidade francesa. Quando jovem, Edgard Carone, estudou em algumas das melho-
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res escolas paulistas, o Colégio Rio Branco. Mas o gosto
pela história do Brasil veio por outros caminhos. O jovem
Edgard foi trabalhar para o conceituado sociólogo brasileiro Azis Simão. Sua tarefa era ler para o cientista já quase
cego. Através dessas leituras periódicas, e da amizade
com os jovens intelectuais Antonio Candido e Paulo Emilio Sales Gomes, ele foi se “informando e entrando em
contato com todo tipo de atividade política e intelectual”.
Sob influência de Antonio Candido ingressou no recémcriado Partido Socialista Brasileiro. Mais tarde se aproximou do Partido Comunista do Brasil do qual se tornou
simpatizante. Ingressou na Faculdade de História da Universidade de São Paulo em 1945. O pai de Edgard, grande
comerciante e homem de negócios, era proprietário da
enorme Fazenda Bela Aliança, em Bofete, mas não a explorava. Em 1948, Edgard resolveu explorá-la e foi para
lá, aproveitando-se do isolamento para ler e montar uma
grande biblioteca pessoal. Em março de 1960, mudou para
Botucatu, deixando marcas profundas em nossa cidade,
difundindo ensinamentos e aproximando-se dos meios intelectuais, tendo inclusive aqui fundado um cine clube. Após
o golpe de 1964, sendo perseguido na cidade, mudou-se
para São Paulo, em meados dos anos 1960... Historiador,
foi o precursor da moderna história da Republica brasileira, publicando “Revoluções do Brasil Contemporâneo” (
1922 – 1938 ), lançado em 1965. Seguiram-se 11 volumes,
incluindo “O Tenentismo”. O primeiro volume, de 1969,
intitula-se “A Primeira Republica”( 1889-1930) – textos e
contextos e o último, de 1985, “A Republica Liberal”( vol
2 ). Foi Professor Titular da USP especializando-se em
História do Brasil.Foi o historiador do movimento operário
e socialista brasileiro. Publicou 27 obras em apenas 30
anos. Edgard Carone faleceu, em São Paulo, em 27 de
janeiro de 2003, aos 79 anos.

Edgard Devidé, Praça

Conj. Habit. Humberto Popolo – Lei Nº 3.564 de 11/
09/1996
Edgard Devidé nasceu em Botucatu, em 01 de julho de 1930. Filho de Rodolpho Devidé. O Sr. Devidé ficou órfão de pai muito cedo,
e então aos treze anos de idade
começou a trabalhar para ajudar
sua mãe. Trabalhou na Pharmacia do Vovô “Drogadada”, em São
Paulo. Formou-se Farmacêutico em 03 de agosto de
1948, e, no ano seguinte mudou-se para Botucatu, vindo a trabalhar como assistente administrativo na antiga
Estrada de Ferro Sorocabana e na “Farmácia Sorocabana”, na Vila dos Lavradores. Formou-se Técnico em
Contabilidade no Senac e trabalhou como Auxiliar Ad-
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ministrativo no Departamento Jurídico da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, executando a parte burocrática da Empresa, na qual aposentou-se em 03 de setembro de 1976. Após ter se aposentado, trabalhou ainda na
Empresa “Blasi Botucatu – Serviços Ltda “; depois prestou concursos Públicos e foi trabalhar na UNESP e, posteriormente, na Prefeitura Municipal de Botucatu, dedicando, assim mais de 50 anos de sua vida ao trabalho,
para o sustento de seus familiares. Foi um dos primeiros
moradores do Jardim Paraíso, sendo que sempre procurou trazer melhoramentos para o local, fato este que o
tornou muito querido por toda a vizinhança. Edgard Devidé participou de vários concursos literários. Faleceu em
21 de agosto de 1994, aos 64 anos de idade.

Edmundo Araújo de Oliveira,Dr.; Rua
Chácara Montagna – Lei Nº 826 de 27/12/1959

Dr. Edmundo Araújo de Oliveira,
baiano de nascimento, desde o inicio de sua brilhante carreira profissional foi médico em Botucatu,
exercendo a sua atividade durante quase quarenta anos, transformando-se em um autentico
botucatuense.Veio para esta cidade por volta de 1918/1919, fixando residência nos altos do sobrado
sito à Avenida Major Matheus, nº 125.Posteriormente,
instalou seu consultório à rua Cardoso de Almeida,nº
972.Tempos depois, casou-se com a Profa.Edith Dias,
viúva, que transferira residência, vinda de São Paulo.
Foi dedicado médico da Misericórdia Botucatuense,
onde, por muito tempo exerceu humanitariamente suas
funções. Foi Presidente da Associação Paulista de Medicina – secção de Botucatu – com rara distinção, nos
dias da grande luta em favor da conquista de nossa
Faculdade de Medicina. Foi Presidente do Rotary Club
local, mercê dos seus dotes de despreendimento e companheirismo. Médico clínico e cirurgião, deixou seu
nome indelevelmente ligado aos meios científicos da
região. Dr. Edmundo Araújo de Oliveira, faleceu em 13
de novembro de 1958.

Edmundo Tecchio, Rua

Jardim Panorama – Decreto Nº 2.917 de 30/03/1981
Nasceu em Botucatu, em 30 de junho de 1902. Filho de
Alexandrino Tecchio e de Maria Amélia Tecchio. Casou-se com a Sra. Fanny Franceschini Tecchio, com
quem teve três filhos : Glória Tecchio ,falecida em 1968;
Ronaldo Tecchio, cinematografista aposentado, casado com a Sra. Cecília Fernandes Tecchio com 2 filhos ;
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Alexandrino César Tecchio, funcionário público aposentado, casado
com a Sra. Antonieta Peduti Tecchio, com quatro filhos e 2
netos.Edmundo Tecchio, trabalhou
como Mecânico de automóveis durante muitos anos na Oficina Aversa e, depois abriu sua própria oficina com o nome de “Oficina Tecchio”. No período de nossa história em que o pais sofreu o racionamento de combustível, o Sr. Edmundo Tecchio muito contribuiu com a
confecção de um motor movido a “Gasogenio”, juntamente
com o Sr. Aversa. Serviu o Exercito e participou da Revolução de 1930. Residiu no Bairro Alto, Bairro da Boa Vista e Centro, à rua João Passos, onde veio a falecer precocemente. Nos bairros em que residiu, Edmundo Tecchio
prestou inúmeros serviços à coletividade.

Eduardo Bozzano Santiago, Rua
Jardim Tropical – Lei Nº 3.696 de 1o /10/1997

Nasceu em Botucatu (SP) no dia 04 de agosto de 1939.
Filho de Eduardo Bozano e Josefina Santiago Bozano –
imigrantes espanhóis. Casou-se com a Sra. Maria Aparecida P. Bozano e, desta união, nasceram os filhos : Débora, Doroteia e José Eduardo. Foi sapateiro, fundidor, gerente de armazém e funcionário da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, exercendo as funções de Carteiro,
Inspetor Postal, Chefe Geral dos Carteiros, Supervisor
Postal e Técnico Postal. Foi arbitro pela Liga Botucatuense de Futebol por 30 anos .Faleceu em 15 de outubro de
1991.

Eduardo Leccioli, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 4.315 de 26/09/2002
Nasceu na cidade de Botucatu, em 21 de abril de 1930,
sendo filho de Joaquim Leccioli e Julieta Leccioli.
Estudou na Escola do Distrito de Vitoriana. Trabalhou,
por muitos anos, como mecânico e funileiro. Era proprietário da Oficina Mecânica Mascote. Casou-se com
a Sra. Maura Fernandes Leccioli. Genitor de Carlos
Eduardo e João. Faleceu em 18 de abril de 1996, aos
65 anos de idade.

Eduardo Vieira Andrade, Rua

Jardim Real Park – Lei Nº 3.520 de 09/05/1996
Nasceu em 06 de fevereiro de 1924, em Pardinho (SP),
filho de Jesuíno Vieira de Andrade e Gertrudes Maria
de Jesus Lopes, passou grande parte de sua vida trabalhando como lavrador, meeiro, tratorista e Fiscal de Plantanções Agricolas e Pecuárias, no municipio de Itatin-
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ga. Casou-se em 27 de outubro de
1949, com Dona Maria Tereza
Janes de Andrade, com a qual
teve sete filhos: Maria Teresa,
Inês da Conceição, Ramiro (Vióla), Nadir, José, João e Antonio.
Mudou-se para Botucatu em 02
de setembro de 1965, vindo a ser
funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu, onde
exerceu diversas atividades: Construção da Praça
do Paratodos, Guarda Noturno e por mais de 25 anos
foi Jardineiro Municipal, aposentando-se em 1988.
Faleceu em 18 de outubro de 1995. (vide adendo página 353).

Eduardo Zuccari, Estrada

BTC – 040 – antiga Estrada.Itatinga – Lei Nº 3.277 de
28/09/1993
Nasceu em 06 de junho de 1888 na Itália na cidade de
Nérola. Vhegou ao Brasil em 1900 com 12 anos, permanecendo na cidade de Ipauçu até os 16 anos. Mudou-se
para São Manoel, onde casou-se com a Sra. Carmela Ricardo Zucari.Tiveram 10 filhos : Antonio, Pedro, Álvaro,
Eduardo, Lineu, Concheta,Dinda, Irene, Aurora e Lourdes. Foi agricultor e fiscal de colônias. Em 1910, mudouse para Botucatu onde exerceu a função de Gerente da
Cia Agrícola Botucatu ( Fazenda Morrinhos ). Todos os
seus filhos nasceram na fazenda, onde permaneceram até
1951. No período em que era Gerente dessa Cia teve a
honra de receber a visita de Santos Dumont e do Príncipe
de Gales. Como gratificação recebeu, dos patrões, 200
alqueires de terra, que ficou conhecida como Fazenda
Santa Luzia, onde construiu um alambique da famosa
aguardente Santa Luzia. Permaneceu na Fazenda até 1970,
quando então vendeu a propriedade para a Duratex, onde
hoje está instalada a industria de chapas. Adquiriu pequena chácara no Vale do Sol onde viveu até os 104 anos de
idade, falecendo no dia 08 de março de 1993.

Egydio Vizzotto, Praça

Conj. Hab. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº 3.983 de
15/12/1999
O Sr. Egydio Vizzotto nasceu em Botucatu, no Bairro
Alto, no dia 1o de setembro de 1926, onde residiu até
1965, quando mudou-se para a Vila Maria. Era casado
com a Sra. Lazinha da Conceição Vizzotto. Iniciou sua
vida profissional em 1939, na Alfaiataria Pelegrini.
Exerceu, durante 27 anos, a profissão de alfaiate. Trabalhou, também, na Alfaiataria Líder. Aposentou-se em
1972. Foi membro da Congregação Vicentina. O Sr.
Egydio Vizzotto faleceu no dia 21 de julho de 1996.
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Elias Alves, Estrada

Conj. Hab. Antonio H. Delevedove – Lei Nº 3.509 de
02/04/1996
Elias Alves nasceu aos 15 de janeiro de 1910.Filho de Bernardo
Alves e Dona Maria Sartori Alves.
Ainda jovem ingressou no serviço
Postal onde trabalhou durante dezesseis anos.Contudo sempre
apreciou a vida no campo. Foi casado com a Sra. Augusta Sartori
Alves, com quem teve o filho Paulo
Bernardo Alves – médico veterinário - constituindo sua
família com muito orgulho e honestidade. Pr ocasião da
Revolução Constitucionalista de 1932 estava prestando o serviço militar em Quitauna e seguiu logo em 09
de julho para a frente de batalha, onde permaneceu até
o final da luta com a rendição das Forças
Constitucionalistas.Após a Revolução continuou no
serviço Postal porém, sempre com os olhos voltados
para a vida rural, apreciando a agricultura e a pecuária. Desde 1953 passou a dedicar-se à agropecuária
adquirindo uma gleba de terra na serra da Bocaina, estrada Botucatu-Piapara, a qual denominou Sitio Santo
Antonio do Descalvado. Desde então dedicou-se à vida
do campo, onde amparou muitos homens do campo,
principalmente os idosos, aos quais, durante sua existência, deu incansável atenção.Trabalhou exaustivamente para as melhorias da Serra de Bocaina que só
era transitável à tração animal.Herdou, juntamente com
a esposa Augusta Sartori Alves, uma propriedade na
mesma estrada acima citada que denominou Fazenda
São Paulo. Com o sucesso de seu trabalho arrendou
por muitos anos a Fazenda de propriedade do Sr. Said
Zacharias, então denominada Fazenda Minas, nome que
ainda permanece, tranformada em áreas de lazer. Lá
teve a oportunidade de construir um rancho que denominou de “Rancho dos Coitados”.Foi fundador do Botucatu Tênis Clube. Elias Alves faleceu em 10 de fevereiro de 1971, precocemente, e teve na vida como lema
o trabalho, a honra e a dignidade.

Elias José Ferrari,Prof; Rua
Vila Nelo Cariola – Lei Nº 2.776
de 07/12/1988

Elias José Ferrari, nasceu em Botucatu/SP aos 17 de junho de
1923. Filho de Emilio Ferrari e de
Ernesta Muzetti Ferrari. Casou-se
com a Profa. Herminia Rodrigues
de Oliveira Ferrari nascendo, des-
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se matrimonio, Emilio e Eduardo. Foi Professor de
Mecânica de Máquinas, do antigo Ginásio Industrial Estadual “Dr. Armando de Salles Oliveira”, de Botucatu,
desde 14 de agosto de 1952. Iniciou seus estudos na
antiga Escola Profissional Secundária de Botucatu, em
13/09/1939, concluindo o Curso da época “Curso Vocacional”, posteriormente o Curso de Mestria ( Mecânica de Maquinas ) concluído pela então Escola Industrial “Dr. Armando de Salles Oliveira”, em 20/12/1951.
Possuía o registro de Professor Nº 5.234, expedido pelo
MEC ( Ministério da Educação e Cultura ) – Diretoria
do Ensino Industrial, nas disciplinas : Construção e montagem de Máquinas e Desenho Técnico. Freqüentou
vários cursos de aperfeiçoamento de Professores para
Cooperação entre Escola e Industria. Outrossim, foi
também funcionário das Industrias Angelo Milanesi S/
A, no período de 1946 a 1950, passando depois a ser
Professor do Estado, quando foi nomeado professor de
Mecânica de Maquinas com inicio nessa atividade em
1952. Aposentou-se em 23/08/1982.Era sócio fundador do Botucatu Tênis Clube, tendo sido Diretor do referido Clube por vários anos. O Prof. Elias José Ferrari
faleceu em Botucatu em 25 de dezembro de 1984.

Elisa Andrini, Rua

Chácara Floresta – Lei Nº 3.714 de 05/11/1997
Nasceu em 19 de junho de 1903, em Botucatu (SP),
sendo filha de Mariano Andrini e Maria Piozzi. Casou-se com o Sr. José Netto no dia 26 de fevereiro de
1927 e, desta união, nasceram nove filhos. Dona Elisa
e o esposo adquiriram uma gleba de 17 alqueires, onde
passaram a residir e trabalhar. Ali dona Elisa viveu por
mais de 40 anos, tirando o sustento para si e seus filhos, com a venda de produtos hortifrutigranjeiros,
comercializados no mercado e feiras livres de Botucatu. Faleceu em 15 de outubro de 1981.

Emmanoel Angelo Barbin da Silva,
Rua
Parque dos Pinheiros – Lei Nº 3.353 de 30/08/1994

Emygdio José de Barros – Avenida
Conj. Habitacional “José Antonio Lungo” – Lei Nº
4.686 de 14/12/2005.

Nasceu no dia 22 de junho de 1924, na cidade de Botucatu, (SP), seus pais eram Emygdio de Barros e Cecília Amorim Rodrigues. Seus avós paternos eram Joaquim Francisco de Barros e Maria Vieira Rodrigues e
seus avós maternos eram Sylvio Amorim Rodrigues e
Paulina Becker Shillitler. Ainda do lado paterno era sobrinho bisneto de Domingos Soares de Barros. Era o
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primogênito de seis filhos : Cecília
Maria, Sylvio Homero, Henrique
Joaquim, Joaquim Francisco e Antonio Paulo. Cecília Maria é Profa. aposentada, Sylvio Homero,
Henrique Joaquim, Joaquim Francisco – aposentados do Banco do
Brasil – Antonio Paulo é médico
Psiquiatra na cidade de São Paulo. Morou em várias cidades do interior do Estado de
São Paulo, pois seus pais eram professores. Seu pai
era Diretor de escola e posteriormente Supervisor de
Ensino, sua mãe era Profa. e depois Assistente de Direção, era uma exímia pianista e grande regente de corais. Em São Paulo, na Capital, em um de seus bsirros,
tem a Escola Estadual “Prof. Emygdio de Barros”, cujo
nome é em homenagem a seu pai. Concluiu os estudos
na escola “Caetano de Campos” – curso cientifico. Trabalhou na antiga Light, hoje Centrais Elétricas de São
Paulo. Pediu demissão na Light e veio para Botucatu.
Foi morar no “Sitio Nosso Recanto” que era propriedade de seu pai. Desenvolveu a agricultura e produtos
hortifrutigranjeiros. Construiu uma granja com três enormes galpões – galinhas poedeiras. Fornecia produtos
para abastecer o comércio de Botucatu, possuía gado
leiteiro, para o consumo das pessoas que trabalhavam
na propriedade. Enquanto trabalhou no sitio sempre ajudava a “Casa das Meninas” – com tudo que produzia
na propriedade. Com a morte de seu pai, em 1967, recebeu de herança, parte do sitio, ficando com a sede e
a propriedade passou a denominar-se simplesmente
“Sitio Recanto”. Em 22 de junho de 1968, Emygdio
casou-se com Vera Maria de Souza Barros, sua prima,
filha de Paulo Francisco de Barros e Genoveva de Souza
Barros. Dessa feliz união, nasceram duas filhas – a
primeira natimorta, nasceu no dia 11 de novembro de
1969, e a segunda nasceu em 22 de junho de 1974, a
Priscila de Souza Barros. Priscila é formada em Magistério pela Escola Estadual “Dr. Cardoso de Almeida”. Fez o curso de Estudos Sociais com habilitação
em História na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Botucatu; Bacharel em Ciencias Jurídicas e ainda concluiu o curso profissionalizante em Turismo e
Hotelaria, em Bauru. Vera Barros tem várias licenciaturas : Curso de Geografia na Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Botucatu, Estudos Sociais, Pedagogia com Administração Escolar, história, Técnicas
Comerciais e Geociências na USP – Universidade de
São Paulo. Professora concursada na área de Geografia e atualmente aposentada. Depois de lecionar 26 anos
na cidade de Botucatu, em escolas estaduais e 12 anos
na antiga Escola Senac, tempo concomitante. Emygdio
fez o curso Técnico de Laboratório, em São Paulo, no
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ano de 1969, fez estágio e trabalhou em Laboratório de
Analise Clinica na Capital paulista. Trabalhou no Laboratório São Paulo do Dr. Roseiro – que na época, uma
parte funcionava no Hospital Misericórdia Botucatuense. Em 1960, fez o recenceamento para o IBGE –
voluntariamente – era o agente do IBGE na época o
Prof. Pedro Torres. Esse recenceamento em que participou foi para verificar o número de habitantes na zona
rural da cidade, na parte do rio Pardo. Em 1973 montou seu próprio Laboratório na cidade de São Manuel,
no Hospital Casa Pia São Vicente de Paulo, da mesma
cidade, a convite do médico Dr. Benedito Portella.
Emygdio sempre gostou do seu trabalho em Laboratório, foi um excelente profissional e sempre ajudou quem
precisava. Mesmo com quase sessenta anos, foi um fiel
doador de sangue e sempre incentivou as pessoas que
fizessem o mesmo. Aposentou-se em 1992 e vendeu a
sua parte 70% para os seus aprendizes e mais tarde
sócios. No ano de 2002, mudou-se para a cidade de
Bauru, com sua família, deixando propriedade em Botucatu. Faleceu na cidade de Jaú, vitima de insuficiência respiratória, no dia 31 de maio de 2005. Seu corpo
foi transladado para Botucatu, onde foi sepultado no
Cemitério Portal das Cruzes.

Emil Gordon, Avenida

Vale do Sol – Decreto Nº 2.768/79
Tudo começou no ano de 1937, em
Budapeste para ser mais exato em
Casa Blanca, Hungria, que Mel
Gordon fundou a “Societe Têxtil
d’ Articles Profissionelles”, como
seu filho de 21 anos muito interessado no trabalho da firma de roupas jeans, ele o mandou para a Inglaterra para se aperfeiçoar na parte de produção de roupas. E o tempo,
que passou trabalhando na Hector Powe, organização
especializada em roupas feitas onde diariamente eram
fabricadas 800 ternos sob medida, lhe deram a prática
necessária, que seria exercida, na Hungria, onde a industria de confecção estava se iniciando. Mas a 2 o
Guerra Mundial não deu tempo para aproveitar o conhecimento adquirido. Convocado serviu no exército
húngaro até o fim do conflito mundial. Os anos seguintes prepararam a partida definitiva ocasionada pela centralização política econômica do pós-guerra na Hungria. Sendo assim a Hungria foi invadida pelos russos (
em Budapeste ) foi ai que começou o comunismo e
tudo foi tomado pelos russos. J. Gordon partiu para
Mônaco em 1948, deixava sua terra natal levando uma
experiência do ramo têxtil iniciado ao longo de três gerações. A transformação do magazine “Verseny
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Arunhaz”numa das maiores lojas de departamentos da
capital haveria de servir para algo. Um pulo de sete
anos em Casa Blanca : é o tempo para montar e fazer
funcionar um fabrica de roupas profissionais com apenas 20 maquinas. Foi num passeio ao Brasil em 1954,
em São Paulo, J. Gordon encontrou a cidade festejando seu quarto centenário de fundação sendo influenciado numa decisão paulista. Também a visita numa tarde à exposição industrial deste IV Centenário, no Ibirapuera, é que lhe tenha dado a dimensão que faltava em
termos de um parque fabril seguro. A decisão de mudar para São Paulo e a concretização do desejo leva
dois anos. Em maio de 1956, afinal J Gordon vinha definitivamente. O próximo passo era encontrar um lugar
para instalar-se, contratar e aperfeiçoar a mão de obra,
e começar a por o produto na rua. Saem então, do número 619 da rua do Hipódromo ,um imóvel de 170 metros quadrados as primeiras unidades produzidas por
uma nova fábrica de confecções, a “Roupa Staroup
Ltda”. São calças de brim de algodão, conhecidas como
rancheiras, comercializadas com a etiqueta “Farwest”.
Em 1975 adquiri a “Max Styl”de Botucatu para servir
de núcleo inicial. Em um ano começava a construção
da primeira fabrica brasileira projetada nos mínimos
detalhes para produzir jeans. Em uma área de doze mil
alqueires na rodovia que liga Botucatu a São Manoel.
Johan Emil Gordon instalou a matriz da Staroup em Botucatu, exportando para a Hungria, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Suécia, Inglaterra e França quase 300
mil peças. Mas com tantos predicados ótimos esse nosso
ilustre cidadão, teve fim precossemente falecendo no
Rio de Janeiro aos 29/05/1987, e deixando com muito
pesar a maravilhosa esposa Sra. Jaqueline Gordon.

Emilia Andreini Garcia, Rua
Jardim Bandeirantes – Decreto Nº 2.652/79

Em 1897 o Sr. Mariano Andreini e
a Sra. Maria Passe Andreini, casal humilde de origem italiana, e
que trabalhavam como feirantes na
Itália, decidiram imigrar para o
Brasil, sonhando com uma vida
melhor para eles e os filhos. Aqui
chegando trabalharam como lavradores sacrificando-se, dia após dia,
no trabalho árduo, na tentativa de conseguir um dia comprar um pedaço de terra para viverem e criar os seus
filhos. Em 1899, no dia 12 de junho, nasce em Botucatu
uma menina filha do casal de imigrantes, à qual deram
o nome de Emília Andreini. Emilia cresceu e passou a
ajudar os pais na lavoura. Conheceu o Sr. Vicente Garcia, nascido na Espanha em 25/11/1887, com quem se
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casou. Como ela, ele era lavrador, e para completar o
orçamento doméstico, os dois trabalhavam na lavoura
e na feira, vendiam café, frutas e outras produtos da
roça. Dessa união nasceram 12 filhos, dos quais 4 faleceram com pouco tempo de vida. Os outros filhos, Emilia,
Maria, José, Mariano,Isabel, André,Trindade e Vicente
que, devido ao esforço dos pais, conseguiram estudar
na escola do sítio onde foram criados. Na época não
havia luz elétrica e usavam lampião a querosene, a roupa era passada à ferro de brasa, o café socado no
pilão.Com muita luta conseguiram adquirir o sitio na
região de Belveder, mais conhecido como “Pátio 8” e
que possuía mais de 60 alqueires de terra. Emilia Andreini Garcia, faleceu em 24 de agosto de 1978.

Emílio Cani, Rua

Vila Moreira/Vila São Benedito – Lei Nº 324 de 25/
05/1953
Imigrante italiano que prestou o seu esforço para o
desenvolvimento de Botucatu. Residiu no bairro do Lavapés, onde era proprietário de extensa área de terras
destinada ao pouso de animais e, possuía armazém onde
comercializava secos e molhados, fazendas, armarinhos, chapéus, artigos para fumantes, ferragens, roupas feitas, aguardente, banca de toucinho, etc Era proprietário de Moinho de Fuba e de pequena hospedaria
destinada aos viajantes. Nessa região plantou pequena
quantidade de café. Muito estimado, liderava as festas
e movimentos religiosos.João Carlos Figueiroa assim
se expressa sobre Emilio Cani : “Mais ao sul, na mesma rua Curuzú, situava-se um misto de pouso, botequim e casa de negócios, onde Emilio Cani recebia trabalhadores que traziam seus carroções lotados de café,
das fazendas e sítios que se localizavam ao longo da
Estrada do Distrito do Espírito Santo do Rio Pardo,
hoje Pardinho, e dos baixos daquele distrito, a Vila do
Ribeirão Grande e redondezas”

Emilio Garcia, Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto Nº1.930/71
O seu nome real era Emilio Garcia y Garcia, pois adotou os nomes de Garcia porte parte de pai e Garcia por
parte de mãe. Filho de Alonso Garcia Martinez e Josefa Garcia. Nasceu no dia 14 de dezembro do ano de
1873, na cidade de Guazamara, Província de Almeria,
velha Espanha. Sua origem foi humilde, embora tivesse parentes sacerdotes católicos, coisa importante naquela época em toda a Europa. Seus pais e todos os
seus irmãos, tiveram regular estudo e dedicavam-se ao
trabbalho da lavoura, atividade rendosa proporcionalmente. Emilio Garcia veio ao Brasil como imigrante para
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trabalhar na fazenda do Dr. Vitoca, mas sua atividade
foi a cultura.Mesmo trabalhando na lavoura vinha para
Botucatu onde instalou uma Escola Noturna. Foi a primeira escola particular a funcionar em Botucatu ( 1907
). Casou-se com Ana Toledo Garcia com quem teve os
filhos : Eliseu, Josefa, Progresso, Palmira e Emilio. Foi
viajante comercial, representante da Cia Singer ao longo da Estrada de Ferro Sorocabana. Montou um minho
de fubá nas proximidades da Fazenda Lageado, que
funcionou até 1912. Em 1910 foi proprietário de um
Hotel.Possuiu uma fabrica de calçados. Em 1912 ,
montou um cinema, o primeiro a funcionar em Botucatu. Foi Agente Consular da Espanha em Botucatu durante 13 anos.Faleceu em 1937.

Emílio Meneghin, Rua

Jardim Ypê – Lei Nº 4.850 de 26/11/2007
Emilio Meneghin nasceu em Botucatu, SP, aos 18 de julho de 1919.
Filho de João Meneghin e Giovana
Meneghin.Casou-se com a Sra.
Tereza Bravin Meneghin em 08 de
ju nho de 1940. Dessa união nasceram os filhos : Maria Inês, Maria Lucia, João Milton e Helio. Foi
sitiante e morou no Distrito de Rubião Junior por 53 anos, próximo a Casa Santo Inácio.
Doou parte do terreno para a construção da referida
entidade. Também no inicio da Faculdade de Ciências
Médicas e Biológicas de Botucatu doou por muito tempo água para o funcionamento da referida faculdade.
Emilio Meneghin faleceu aos 76 anos de idade,no dia
25 de julho de 1995 na Santa Casa de Misericórdia de
Botucatu.
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em contabilidade pela Escola de Comércio Álvares Penteado, da Capital Paulista, tendo em seguida iniciado
atividades profissionais de guarda-livros em firmas botucatuenses. Foi gerente da agência local do Banco
Francês e Italiano. Daí sua vocação administrativa vislumbrou a cinematografia, nela começando com a aquisição da sua primeira Casa de Diversões, em Botucatu. Esse bom inicio, mais tarde se avantajaria e se converteria na extensa rede de cinemas de que dotou a
hinterlândia de São Paulo e Mato Grosso. Sua energia
e seu dinamismo estão ligados a empreendimentos como
a Empresa Teatral Peduti, a Radio Municipalista de Botucatu, a Orphan, Dia&Peduti, Empresa Bandeirantes
de Cinema, Cafeeira Peduti Ltda, FILMACI, DIPAN,
COSMOPAN e outras organizações pertinentes à cinematografia. Vereador à Câmara Municipal de Botucatu, por duas legislaturas, foi também Prefeito por dois
mandatos : 01/01/1952 a 29/02/1956 e 01/01/1960 a 04/
03/1963. Foi Presidente da Misericórdia Botucatuense,
Vice-Presidente da Associação Paulista dos Municípios. Obras de grande envergadura marcaram a sua passagem pela Prefeitura de Botucatu, bastando citar algumas : Central Elétrica da USELPA, que hoje coloca
Botucatu, completamente à vontade para receber indústrias; Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas
de Botucatu, que o manteve em luta constante com
outras cidades que a disputavam com todas as suas
forças e prestígio de seus homens públicos, e que hoje
projeta Botucatu como a “prima inter pares”, confirmando o seu slogan de “Bons Ares e das Boas Escolas”. Também o seu memorável trabalho para a conquista de nossa Faculdade de Filosofia Ciências e Letras e a construção do Hospital de Psicopatas.Faleceu
na madrugada de 04 de março de 1963 e está sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

Centro – Lei Nº 1.112 de 09/12/1963

Emmanuel Ângelo Barbin da Silva,
Rua

Antigo Largo de Santa Cruz, da
Cadeia, do Teatro,Praça Jorge Tibiriçá, Amando de Barros, Ataliba
Leonel, João Pessoa e Praça Del
Prete. Emílio Peduti nasceu em Botucatu em 27 de maio de 1904. Filho do Sr. José Peduti e da dona
Ernesta Boreli Peduti. Casado com
Dona Maria do Carmo Torres Peduti com quem teve os seguintes filhos : Lourdes Peduti Soares Batista, casada com o Sr. Antonio Soares Batista; Maria Rosa Peduti Nogueira, casada com o Sr.
Braz de Assis Nogueira; Emilio Peduti Filho, casado
com dona Lúcia Martins Barros Peduti. Diplomou-se

Nasceu em Botucatu, a 04 de setembro de 1965, na
Vila dos Lavradores. Era filho de Waldomiro da Silva
e Dona Nadir Barbin da Silva. Após a conclusão da
Escola primária, cursou o colegial Técnico da Escola
Técnica Industrial “Dr. Domingos Minicucci Filho”
formando-se torneiro-mecanico em 1979. Trabalhou,
nessa profissão, em algumas oficinas e, posteriormente, na empresa J.M. Varela Livra Ltda. Foi auxiliar de
mecânica na CAIO, até 1987. Nessa empresa foi líder
de mecânica de manutenção. Foi Chefe da oficina da
Matra – Máquinas de Transporte Ltda. Ao longo de
1980, iniciou grandes pesquisas na região das “Três

Emilio Peduti, Comendador; Praça

Parque dos Pinheiros – Projeto de Lei Nº 049 de 15/
08/1994.
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Pedras”, do “Gigante Adormecido”, no “Morro do
Peru”, lugares de grande valor histórico e turístico
de nossa região. Praticava nesses locais, o perigoso
esporte do alpinismo e obteve, com auxilio de outro
colega, Alex Hudson Romão, um precioso acervo fotográfico da região da baixada, que no futuro vai enriquecer nossos museus e centros culturais. Fez anotações e tirou conclusões sobre os mistérios das cavernas de nossa região, principalmente das “Três
Pedras”. Idealizou uma máquina denominada “revolver de pressão”, para uso em matadouros, com objetivo de provocar uma morte rápida e indolor aos animais. Seu aparelho a patente registrada. Foi orientador na prática do “Kung-Fu” para jovens, na Vila
Aparecida e na Vila dos Lavradores.Ensinava, além
das artes marciais, a educação alimentar, com dietas vegetais para a preservação da vida e da saúde.
Como profissional, foi um modelo de torneiro-mecanico, criando, em sua própria oficina, o gabarito de
suas peças. Faleceu a 04 de julho de 1992.

Erasmo Cunha Cezar, Rua
Jardim Itamaraty – Lei Nº 4.619

Erasmo Cunha Cezar, 71 anos,
natural de Botucatu, São Paulo,
nasceu a 01 de junho de 1928. Filho de Aquilino Nogueira Cezar e
Phifomena Cunha Cezar. Casado
com Iracy Martins Cezar, deixou
uma filha : Silvana César da Silva
Barros. Realizou seus estudos primário e ginasial no Grupo Escolar
“José Gomes Pinheiro” e Escola Normal Oficial de Botucatu. Prestou concurso para Agente de Estatística .
Foi funcionário do IBGE ( Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica ) aposentando-se em 1975, como
Agente de Estatística, após 36 anos de trabalho. Muito
leal; costumava visitar o Asilo Padre Euclides dando
algum amparo aos mais necessitados. Faleceu em 11
de fevereiro de 2000, sendo sepultado no Cemitério
“Portal das Cruzes”.

Eric Ernesto Paulo Eggert, Rua

Jardim Santa Mônica – Projeto de Lei Nº 098 de 07/
12/2006
Conhecido também por Henrique Eggert, nasceu na
cidade de Stettin, na Baia da Pomerânia, antiga Prússia, atual Alemanha, em 1892, embora seus documentos tirados, já no Brasil, conste 20 de dezembro de 1902.
Quando ainda criança, entrou para estudar em um seminário e sagrou-se sacerdote católico aos 18 anos de
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idade, em 1910. Nesse mesmo ano
foi estudar medicina em Berlim.
Quando eclodiu a 1a Guerra Mundial – 1914 – 1918, foi convocado como combatente para lutar
no Exército Alemão, não terminando o curso de medicina, embora já estivesse no último ano.
Estudioso e pesquisador, tinha conhecimento de botânica e da radiestesia. Conheceu pessoalmente Adolf
Hitler, nos campos de batalha da Europa na 1 a Grande Guerra. Na ocasião, Hitler era um dos convocados do Exército Alemão. Em 1918, terminada a 1 a
Grande Guerra, se encontrava na França e ficou sabendo que devido à guerra havia perdido o pai, irmã,
dois irmãos, sobrinhos e outros parentes e amigos.
Não retornou mais à Alemanha, desertou do exército alemão e perambulou por vários países da Europa. Em 1922, chega ao Brasil por Santa Catarina e
vai morar na cidade de Blumenau/SC, não portando
nenhum documento oficial, ficando no Brasil como
clandestino.Em 1925, através do Consulado Alemão,
no Estado de Santa Catarina, acerta sua situação e
tira o passaporte, seu primeiro documento oficial aqui
no Brasil, saindo então da clandestinidade. Em 1927,
vem para a cidade de São Paulo. Em 1928 conheceu
o Dr. Aleixo Delmanto, que era médico e diretor da
Casa de Saúde Sul Paulista de Botucatu que o convida para vir trabalhar como enfermeiro na referida
Casa de Saúde. Quando se mudou para Botucatu,
foi morar na antiga Pensão Santana, que ficava localizada na praça ao lado da Catedral. Como era
estudioso e pesquisador de Botânica, foi convidado,
em abril de 1930, para trabalhar no Horto Municipal,
para cuidar das plantas e árvores localizadas nas ruas
e jardins da cidade, passando assim a ser funcionário municipal. Foi também grande radiestesista e usava essa técnica para descobrir água de boa qualidade em qualquer terreno e aí fazer poços de pouca
profundidade, ajudando assim, moradores da cidade,
sitiantes e fazendeiros que precisassem fazer poços
em suas propriedades. Com essa mesma técnica ajudou a localizar diversas pessoas desaparecidas. Em
19 de fevereiro de 1934, o Presidente do Brasil, Dr.
Getulio Dornelles Vargas, através de documento oficial, assinado por ele, concede a naturalização brasileira à Erich Ernest Paul Eggert, que assim passa a
gozar dos direitos outorgados pelas leis do Brasil como
verdadeiro Cidadão Brasileiro. Em 09 de agosto de
1934 tira o título de eleitor, aqui no Brasil. Pelos seus
conhecimentos e bons serviços prestados na Prefeitura Municipal de Botucatu em 15 de dezembro de
1938, foi nomeado Jardineiro-Chefe pelo Prefeito Dr.
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Mario Rodrigues Torres, pela portaria nº 285/38.
Fazendo pesquisas, unindo Botânica e Radiestesia,
fez um trabalho de simbolismo e classificação das
plantas da região de Botucatu, descobrindo a energia e vibração positiva dessas plantas e usando o
conhecimento da medicina, chegou a curar várias
pessoas doentes e já desenganadas pelos médicos.
Curou também algumas crianças da terrível doença
da “Paralisia Infantil”, mesmo antes da descoberta
da vacinação “Sabin”, sendo que foi denunciado e
processado e ameaçado de ser preso por ministrar e
aplicar a medicina ilegal. Henrique nada cobrava pelo
seu trabalho e mesmo depois dos problemas com a
justiça, sempre era procurado por pessoas de famílias que tinham crianças infectadas pelo vírus da “paralisia infantil”que imploravam pelos remédios por
ele desenvolvidos. Em 1936, ainda solteiro, conhece
e começa a namorar Amélia Bernardo ( 1915/1991
), filha de imigrantes italianos e moradora do bairro
do Lavapés. Em 1937 compra uma casa de Angelo
Longo que ficava localizada na esquina da Rua
Amando de Barros com a Rua Antonio Bernardo, no
mesmo bairro, ao lado das propriedades do seu futuro sogro, o imigrante Antonio Bernardo, e em 16 de
abril de 1938 casa-se com Amélia . Nessa época o
bairro do Lavapés não possuia ainda rede de energia
elétrica e, as casas ainda usavam “lamparinas”à
noite.Henrique, que tinha conhecimento de eletricidade e mecânica, pelo seu idealismo de inovação, adquire um grande motor inglês da marca “GAP”, movido a gasolina, acoplou o mesmo a um gerador. Instalou
esse conjunto num galpão fechado, construído por ele
mesmo, instalando ali uma mini-usina de energia elétrica. Além de ter energia elétrica para a sua residência,
ainda serviu mais de dez casas de parentes e vizinhos.
Esse gerador funcionou regularmente até a chegada
da energia elétrica no referido bairro em 1950. Erich
Ernest Paul Eggert falava e escrevia fluentemente oito
idiomas. Colaborou com a justiça, várias vezes, como
intérprete. Fez serviços de tradutor para engenheiros
que trabalharam na construção do túnel da estrada de
ferro Sorocabana, na serra de Botucatu, nos anos de
1947 a 1950. Foi membro do Centro Espírita “Caminho
da Luz” de Botucatu e do Supremo Conselho do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento da cidade
de São Paulo. Foi combatente voluntário da Revolução
Constitucionalista de 1932. Assumiu o compromisso,
como a maioria dos cidadãos paulistas daquele tempo,
de enfrentar, novamente os perigos da guerra e combater os inimigos da lei que regiam o país por ele adotado. Foi condecorado pelo Governo Paulista em 9 de
julho de 1972, com a medalha de “Honra ao Mérito”pela
sua bravura como soldado pela causa constitucional,
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indicado pelo vereador, Juiz de Direito e Presidente da
sub-sede da “MMDC” de Botucatu, Dr. Antonio Gabriel Marão. Henrique e Amélia tiveram sete filhos :
Francisco, Henrique, Paulo, Maria Augusta, Lídia, Alice e Antonio. Erich Ernest Paul Eggert faleceu nesta
cidade, em 11 de janeiro de 1983, aos 91 anos de idade,
estando sepultado no cemitério Portal das Cruzes.

Ernani Pardini, Avenida

Aeroporto – Lei Nº 3.830 de 15/10/1998
Nasceu em Botucatu em 15 de junho de 1914. Filho
de Adolpho Pardini e Maria Pardini. Iniciou seus
estudos na escola “Dr. Cardoso de Almeida”, em
Botucatu.Aos oito anos foi estudar em São Paulo,
no Ginásio Anglo-Brasileiro, onde cursou o restante
do curso primário, fez o curso ginasial e o curso secundário. Prestou vestibular na escola Politécnica
de Engenharia Civil, onde cursou até o 3 o ano. Abandonou o curso para cuidar da fabrica de raspa de
mandioca, em Vitoriana, de propriedade de sua família. Foi técnico na Usina de Laticínios de Botucatu, após ter cursado em São Paulo o Curso de habilitação. Em 15 de junho de 1943 contraiu matrimonio
com a Profa. Lygia Camargo Pardini, vivendo em
sua companhia por 54 anos, tendo 5 filhos :- Adolfo,
Maria Aparecida, Maria Ligia, Maria Antonieta e
Maria Elisa. Foi proprietário de uma padaria no Distrito de Vitoriana onde sua esposa era professora.
Retornou para Botucatu em 1954, uma vez que fora
contratado para o serviço de Tratamento de Águas
da Prefeitura Municipal , no cargo de Técnico de
Tratamento de Águas, pois possuía o Curso de Química que o habilitava para o cargo. Permaneceu como
Tratador de Águas da SAAE de Botucatu e, posteriormente, como Encarregado de Produção da SABESP, por 40 anos. Foi Operário-Padrão da Gerencia Divisional de Botucatu em 1984. Em 04/10/1988
foi homenageado pela SABESP, em São Paulo, por
ter sido o pioneiro do saneamento básico do Estado,
na qualidade de Tratador de Águas, pelos extraordinários serviços prestados à comunidade. Em 10/05/
1994 recebeu o Premio Professor Azevedo Neto, no
Instituto de Engenharia de São Paulo, promovido
pela ABESP/SP, na qualidade de melhor Operador
de Estação de Tratamento de Águas. Ao completar
80 anos, em 15/06/1994, recebeu a homenagem que
mais o emocionou : a Estação de Tratamento de
Águas de Botucatu passa a denominar-se “Ernani
Pardini”.

Ernestina Vieira Martins, Rua
Jardim Tropical – Lei Nº 3.261 de 05/08/1993
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Nascida aos 28 de setembro de 1937, na cidade de Pardinho, filha de Jesuíno Vieira de Andrade e de Gertrudes Maria de Jesus; aos 06 anos de idade perdeu seu
pai e foi obrigada a começar a trabalhar na roça para
ajudar a família de 12 filhos, não teve a oportunidade
de estudar. Casou-se em 08 de maio de 1954, na cidade
de Botucatu, dessa matrimonio teve 8 filhos e 11 netos. Apesar de não saber ler e nem escrever, fez questão de dar estudo a todos os filhos, porque achava que
isso era a coisa mais importante da vida de uma pessoa. De origem humilde, esposa dedicada, mãe carinhosa, foi um exemplo de vida, que educou seus filhos
com muita dignidade, mostrando-lhes o caminho do
bem. Residiu, desde 1960, na rua Tenente Silvio Bestetti, 122; sendo pessoa muito querida e estimada no
bairro onde morava. Trabalhou, junto aos moradores,
para melhorar a situação da região em que residia.

Ernesto Conte, Rua

Conj. Hab. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº 3.854 de
18/11/1998
Nasceu em 15 de agosto de 1930, na cidade de Botucatu, sendo filho de Santo Conte e Ana Corte
Conte.Casou-se com a Sra. Verginia dos Reis Conte, e desta união nasceram cinco filhos : Valdir Roberto Conte, José Geraldo Conte, Ana Amélia Conte, Mario Eduardo Conte e Reinaldo Antonio Conte.
Trabalhou em vários lugares, dentre eles na Industria Aeronáutica Neiva e na Tapeçaria Santa Terezinha. Fazia parte de clubes como a Associação Atlética Botucatuense e Associação do Circulo de Trabalhadores Cristãos de Botucatu. Era católico e participou da Conferencia de Nossa Senhora Aparecida. Residiu em Botucatu durante toda a vida, e nela
conquistou medalhas de Honra ao Mérito, como
exemplo : 2o Operário Botucatuense ( CDL ) e do
Rotary Club de Botucatu. Foi Vice-Campeão do
Campeonato Interno de Truco “João Batista Demarc”
– Associação SABESP/1982. Em 1948 foi o goleiro
da equipe de Futebol do Tiro de Guerra e, também,
jogou nessa mesma posição no Esporte Clube Rodoviário. Faleceu em 04 de julho de 1984.

Ernesto Grassi, Rua

Chácara Vista Alegre – Decreto Nº 3.660/85
Nasceu na Itália. Herdou um sítio em Botucatu, e
foi lá que começou a sua vida; criando gado e exercendo outras funções de trabalho, as quais foi passando de geração em geração. Seus descendentes residem na Vila dos Lavradores. (casa que faz frente
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à residência paroquial da Igreja
do Sagrado Coração de Jesus ).
Ernesto teve três filhos, um deles é Elvira Grassi, o resto da família continua residindo no sítio.

Ernesto Pompiani,
Rua
Vila Cidade Jardim – Lei Nº
3.477 de 30/11/1995

Nasceu em Botucatu no dia 08 de abril de 1917. Filho
de João Pompiani e Pierina Donida Pompiani. O Sr.
Ernesto Pompiani foi ferroviário da antiga Estrada de
Ferro Sorocabana, exercendo os cargos de Foguista,
Maquinista e Mestre de Maquinista em Botucatu. Foi
Presidente da Associação de Maquinistas de Botucatu.
Exerceu a função de Juiz de Paz no Cartório do Registro Civil de Botucatu no 2o Subdistrito. Faleceu no
Guarujá em 25 de janeiro de 1985.

Espanha, Avenida
Jardim Riviera –

País da Europa, localizado na Península Ibérica. Limita-se ao norte com o Golfo de Gasconha e a França, e
Este com o Atlântico , e a Oeste com Portugal e o Oceano Atlântico. Sua área é de 503.486 Km sendo 491.000
incluidos na Europa Continental e 12.486 Km correspondendo ás ilhas Baleares e Canárias. Seu governo é
a monarquia. Sua capital é Madrid.

Esperança, Rua
Recanto Azul –

Ato de esperar o que se deseja.Expectativa, espera.Fé,
confiança em conseguir o que se deseja.Aquilo que se
espera ou deseja: Minha esperança é que ele chegue
logo.

Estados Unidos, Avenida
Jardim Riviera –

É o 4o país do mundo, só superados pela Rússia, Canadá e China. A distancia entre Nova Yorque, na costa
leste, e Los Angeles, na oeste, apresenta cerca de 5.000
Km ( o Brasil, na sua largura leste-oeste, tem mais ou
menos 4.200 Km ). A população é de mais de 201 milhões. Ao longo da costa leste situam-se vastas pradarias onduladas, por onde se movimentaram, noutros
tempos, enormes manadas de búfalos; é a região do
milho, do trigo e dos “ranchos”de gado. Os E.U.ª são
também famosos pelo algodão e tabaco das fazendas
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sulinas, e pela produção de laticínios e frutas. O Mississipi, principal rio ( 3.600 Km de comprimento ), corre
de Minnesota ao Golfo do México e recebe importantes afluentes, como o Misúri, o Ohio, o Vermelho e o
Arkansas. As enormes riquezas minerais ( petróleo,
carvão, ferro, cobre, ouro, bauxita, zinco e chumbo )
tornaram-no o maior país industrial do mundo. Os Estados da União são 50 e há o distrito de Columbia, onde
se situa Washington, a Capital. Os principais povoadores foram os ingleses, franceses, holandeses e espanhóis, porém, mais tarde, o país recebeu imigrantes de
todas as nações, e a população acresceu-se não pouco
com a descendência dos antigos escravos negros.

Eucaliptos, Alameda

Chácara C.Bonito – Distrito de Rubião Junior –
Designação comum a arbustos ou árvores enormes, da
família das mirtáceas, com propriedades medicinais,
de folhas coriáceas,lanceoladas, com glândulas oleíferas, flores pequenas e geralmente agrupadas em umbelas, e fruto que é uma cápsula com muitas sementes de
testa escura, lisa e fina. Fornecem madeira de alburno
delgado, claro, de cerne cuja cor vai do amarelo ao
pardo, pardo avermelhado e vermelho, sendo mais ou
menos pesado e com depósitos de goma.

Euclides, Padre; Rua

Vila Maria – Lei Nº 69 de 29 de agosto de 1945.
Euclides Gomes Carneiro – Padre
Euclides – nasceu em Itajubá, Estado de Minas Gerais, no dia 14
de agosto de 1879. Filho do Coronel José Gomes Vieira e Silva e de
d. Cândida Carneiro e Silva. Fez
seus estudos no Seminário dos Padres Salesianos de Lorena e no
Seminário de Mariana (MG). Foi
ordenado sacerdote pelo bispo Dom Silvério Gomes
Pimenta, da Diocese de Mariana, onde iniciou seu Ministério em 1901 com 23 anos de idade. Alto de estatura, sereno de fisionomia, calmo, inteligente e culto, o
Padre Euclides a todos cativava com seu sorriso tranqüilo e sereno, empolgava com suas maneiras, e especialmente com seu zelo no trato com as crianças, jovens e os velhinhos desamparados. Esta, alias, foi a
nota característica de toda sua vida apostólica. Padre
Euclides serviu várias Dioceses sempre com o mesmo
imperturbável espírito de Deus. A pedido do primeiro
Bispo de Botucatu, Dom Lúcio Antunes de Souza e de
Dom Néri Bispo de Campinas, o que ocorreu em 1920,
onde veio exercer as funções de Cura da Catedral e de
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vários outras atividades junto ao Bispo Dom Lúcio, na
formação patrimonial de sua nova Diocese, desenvolvendo extraordinário trabalho de apostolado junto à população. A vocação sacerdotal foi o traço predominante de seu caráter e, por isso mesmo, ele se sacrificou,
pela religião e pela caridade, deu-se de si inteiramente
pelos que sofriam, pelos que tinham ânsia de saber, pelos
que sozinhos peregrinam sem rumo, em busca de um
aconchego, de um teto, dedicando-se ao extremo à todos aqueles que batiam à sua porta. Dentro desse espírito, entre outros inúmeros trabalhos assistenciais que
vinha prestando aos necessitados, fundou a “Casa Pia
São Vicente de Paulo” hoje carinhosamente chamado
de “Asilo Padre Euclides”, cuja inauguração deu-se no
dia 07 de setembro de 1922, e desde então vem acolhendo dezenas de velhinhos desamparados, de ambos
os sexos, que ali encontram amparo material e espiritual para os últimos dias de suas vidas. Para a construção daquela benemérita entidade, Padre Euclides desenvolveu intensa campanha, junto às autoridades e
muito especialmente junto às famílias locais, inicialmente para obter doação da área de terra que foi
efetivada pelo Coronel José Leite, e para a edificação dos prédios, Padre Euclides, desenvolveu inúmeros trabalhos para a obtenção de fundos necessários. Esse sacerdote dedicou-se também e com invulgar interesse, pela reforma da Misericórdia Botucatuense, onde procurava tratar os desamparados.
Foi o autor do 1 o Estatuto da “Casa Pia São Vicente
de Paulo”, onde determina a orientação católica da
Instituição, que deve estar sempre sob a orientação
da Sociedade São Vicente de Paulo. Logo após o
falecimento do primeiro Bispo de Botucatu Dom Lúcio, assumiu a direção da Diocese, Dom Carlos Duarte Costa, que não demorou a indispor-se com Padre Euclides, ao que consta pelo grande prestigio
desse sacerdote junto à população. Removido para a
cidade de Piraju/SP e, posteriormente, despede-o da
Diocese, ocasião em que o Padre Euclides segue para
o Rio de Janeiro e de lá para Ribeirão Preto, onde
pode continuar sua grandiosa obra de benemerência, inclusive fundando novo Asilo. Após algum tempo, sentindo-se abatido pelas constantes lutas regressa ao Rio de Janeiro para tratamento de saúde, no
hospital da Ordem Terceira da Penitencia, onde veio
a falecer, no dia 26 de fevereiro de 1945, sendo seu
corpo sepultado na cidade de Ribeirão Preto.

Euclides Carvalho de Campos,
Prof.; Rua

Conj. Residencial Frei Fidélis – Lei Nº 8.764 de 12/
06/1965
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Nasceu a 11 de dezembro de1883
em Mendes ( Estado do Rio );
criou-se e fez seus estudos em
Guaratinguetá na casa do tio Joaquim Vieira de Campos e sua avó,
pois perdeu a mãe aos 4 anos de
idade. Formou-se Professor em
1906 na Escola Complementar de
Guaratinguetá tendo como Diretor
J. Carneiro e como paraninfo, João Rodrigues. Trabalhou algum tempo no comércio do Rio de Janeiro, ingressando em 1909 para a primeira escola masculina
de Cerqueira César; em 1910 regeu a classe vaga no
Grupo Escolar de Avaré; em 1913 adjunto do referido
Grupo; em 1914 Diretor das Escolas Reunidas de
Ipaussu; em 1917 Diretor das Escolas Reunidas de
Cerqueira César e 1918 professor do Curso Complementar anexo à Escola Normal de Botucatu. Casou-se em 1910 em Cerqueira César com Dna. Manuela Drummond e com ela teve 9 filhos dos quais 5
são botucatuenses. Quando ainda se instalava em
Cerqueira César foi ameaçado e quase preso devido
à grande perseguição política existente na época, tendo que aceitar o convite de vir para Botucatu como
professor da Escola Normal. Aqui chegando, enfrentou a “gripe espanhola”, que estava matando muita
gente. A Escola Normal transformou-se num verdadeiro hospital, sendo assim, quando ele estava trabalhando contraiu a gripe, felismente conseguiu superá-la . Dirigiu muitos teatros amadores, perdia horas
e horas, passava noites em claro e arcava com todas
as despesas do mesmo. Muitas vezes sua esposa não
concordava e fazia com que ele não se dedicasse
tanto a essa ocupação. Fumava muito e passava noites em claro corrigindo provas e se preocupava muito com a situação escolar de seus alunos, principalmente os pobres e humildes. Lutava muito para não
reprovar um aluno, pois com isso poderia tirar o incentivo dos mesmos. Dava a mão para muita gente que
conseguiu subir na vida. Era mais que um professor,
um amigo. Ficou doente no mês de maio de 1957. O
primeiro médico que o tratou foi o Dr. Sebastião de
Almeida Pinto. Eram muito amigos pois tomaram parte
juntos na Revolução Constitucionalista. Faleceu no dia
7 de setembro de 1957.

Eugênio Delfino de Andrade, Rua
Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.678 de 10/09/1997

Nasceu no dia 20 de maio de 1894. Foi casado com a
Sra. Marine Figueiredo de Andrade e, desta união, nasceram quatro filhos : Haide, Miltres, Newton e Jayro
Luiz de Andrade – vereador por várias legislaturas.Foi
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funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana e,
também, na industria Lunardi, Bacchi, como contador.
Faleceu em 09 de maio de 1931.

Eugênio Fattori, Rua

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.204 de
21/10/1992
Eugenio Fattori, nasceu na Itália,
em 10 de maio de 1877. Era filho
de João Fattori e Luiza Lorenzotti Fatori. chegou ao Brasil em 27
de abril de 1888, em companhia
de sua mãe, duas irmãs e dois irmãos. Seu pai já era falecido. Casou-se com Amália Marchioreto
Fattori, em Mogi-Mirim, vindo o
casal residir em Botucatu, definitivamente. O casal teve
14 filhos : Eugenia Fattori, casada com João Rosa da
Silva; João Fattori, casado com Maria Di Creddo; Ricardo Fattori, Florinda Fattori Damato, Professora de
Corte e Costura, tendo editado um livro de Corte e Costura ( com três edições ), casada com o Sr. Brasilio
Damato;Iracema Fattori Guilaumin, casada com João
André Guilaumin; Rosalina Fattori, Guilherme Fattori,
Julia Fattori casada com o poeta Luiz de Rosa; Helena
Fattori, Lourdes Fattori – Professora; Emília Fattori Fernandes, Moacyr Fattori, ferroviário aposentado, casado com Conceição Senger Fattori e Jacy Mauro Fattori, ferroviário aposentado, casado com Diva Gomes Fattori. Seus restos mortais estão sepultados no cemitério
“Portal das Cruzes” em Botucatu.O Sr. Eugenio Fattori era construtot. Ainda hoje, podemos inumerar uma
dezena de casas residenciais em Botucatu, obras do
Sr. Eugenio. Ele, também, trabalhou na construção da
primeira Catedral de Botucatu.

Eugenio Herbst, Rua

Jardim Reflorenda – Decreto Nº 3.204/82
Nasceu em 27 de setembro de
1897. Filho de Otto Herbst e Sophia Staklschmer Herbst. Casouse com Elvira Boaventura Herbst,
tendo os filhos : Eunice, Claudio,
Rubens, Eneas, Celina, Otto, Yvonne , Wanda, Clovis, Carlos Roberto. Eugenio Herbst era Mestre
de Oficinas da extinta Estrada de
Ferro Sorocabana. Católico, participou de entidades filantrópicas e assistenciais da Igreja Sagrado Coração
de Jesus na Vila dos Lavradores.Eugenio Herbst, faleceu no dia 10 de janeiro de 1968.
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Eugênio Lourençon, Avenida
Jardim Peabiru – Decreto Nº 1.482/68

Nasceu na Itália no dia 07 de novembro de 1883.Seus
pais imigraram para o Brasil no mesmo navio onde a
família Lorençon e Basso se conheceram.Eugenio e
América sua futura esposa eram crianças. Casou-se com
América Basso Lorençon na fazenda Agulha, região
de Botucatu. Tiveram nove filhos : Adelaide, Maria,
Lourdes, Alcina, Emilia, Domicilia, Gentil, José, Walter e Marlene. Eugenio Lorençon residiu, por muitos
anos, numa chácara localidade na rodovia Alcides Soares ( estrada de Vitoriana ). Nessa chácara Eugênio
possuia um campo de bocha muito freqüentado pela
população de Botucatu. O Prefeito Emilio Peduti era
apreciador desse jogo italiano. Após a Guerra de 1945,
Eugenio Lorençon vendeu a chácara e foram residir na
Avenida Petrarca Bacchi, 422 – na Vila Maria, onde
construiu um bar e bocha.Muito estimado pela população local, Eugênio Lorençon faleceu em 08 de abril de
1965.

Eugênio Milanesi, Rua

Conj. Res. Frei Fidélis – Decreto Nº 2.379/76
Eugênio Milanesi era filho de
Francisco Milanesi e Catarina Vitti, ambos italianos. Nasceu na Itália, na cidade de Florença, aos 17
dias do mês de abril de 1886. Veio
para o Brasil com seis anos de
idade.Passou sua infância trabalhando, com a família, nas fazendas das redondezas de Botucatu. Já moço, arrumou um
emprego na Estrada de Ferro Sorocabana, trabalhando
algum tempo nessa ferrovia. À noite tomava parte na
organização, creio que da primeira banda musical de
Botucatu. Gostava muito de musica . Nessa ocasião
seus irmãos mais velhos, Ângelo e João construíram
uma oficina onde mais tarde Eugênio se associou a eles
e assim progrediram. Eugênio casou-se aos 19 anos com
uma prima chamada Genoveva Milanesi e dessa união
nasceram nove filhos. Residiu em Santa Cruz do Rio
Pardo onde construiu oficina de ferreiro e carpinteiro.
Nessa pequena oficina construía carroças e carretões
que eram os meios de transporte mais usados na
época.Em Ourinhos foi proprietário de uma serraria.Em
1923,voltou para Botucatu e adquiriu uma chácara do
Sr. João Spago, nas proximidades da via férrea, dos
lados da Vila Antártica. Nesse lugar construiu uma pequena serraria que, com o passar dos anos, tornou-se a
Sociedade Anônima Industrial Botucatuense. No res-
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tante da chácara, realizou um loteamento que viria a
tornar-se a Vila Casa Branca. Muito inteligente realizava diversos trabalhos em torno de madeira. Era ele
que construía os móveis de sua casa. Construiu, com
os seus próprios recursos, uma escola no Bairro Faxinal para poder alojar os alunos. Eugênio Milanesi faleceu a 03 de outubro de 1966, aos 75 anos, vitima de
uma trombose.

Eugênio Monteferrante, Rua
Vila Ema – Lei Nº 984 de 27/12/1961

Eugenio Monteferrante nasceu no
dia 23 de fevereiro de 1881, na cidade de Cupello, província de
Chieti, na Itália. Com doze anos
de idade veio para o Brasil em
companhia de seus pais Cesário e
Serafina D’Alessandro Monteferrante, que escolheram Botucatu
para residir e iniciar uma atividade comercial. Eugenio Monteferrante começou, muito jovem, o ofício de pedreiro, dedicando-se, por diversos anos, a este ramo de artesanato. Em 1910, alcançando um pequeno capital, associouse aos senhores Virgilio Lunardi e João Pescatori nas
atividades do Cortume Vittoria, dando origem à firma
Lunardi, Pescatori e Monteferrante. Desejando tornarse independente, Eugenio Monteferrante retirou-se dessa firma em 1923 e fundou o Cortume Floresta, sito à
rua do Matadouro – atual Avenida Paula Vieira - Neste
novo Cortume, montado de acordo com as prescrições
de higiene vigentes na época e movido a energia elétrica, encontrou um amplo horizonte para a sua preferida
atividade industrial, chegando, com Constancia e perícia, a vencer os obstáculos da concorrência e a impor a
própria produção. Devido à boa preparação e à qualidade do produto apresentado conseguiu aumentar a sua
clientela de trabalhadores do couro. Com sucesso progressivo, o Cortume Floresta conseguiu uma produção
anual de 4000 couros, de várias espécies, entre as quais
o couro para sola, a vaqueta, o cromo e outros, muito
procurados pelos seleiros e fabricantes de valises e
malas. No ano de 1900, Eugenio Monteferrante casouse com a senhorita Emma Schembeck, com a qual teve
dois filhos : Levino e Alcides. Pioneiro do desenvolvimento industrial de Botucatu, trabalhador ardente e realizador, Eugenio Monteferrante foi sócio benemérito
da Sociedade Italiana de Beneficência de Botucatu e
concorreu, praticamente, à todas as manifestações que
tiveram por fim honrar a Pátria Italiana. Eugenio Monteferrante faleceu em 16 de fevereiro de 1938 e, está
sepultado em Botucatu.
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Expedicionário Francisco Joly, Praça
Jardim Peabiru – Lei Nº4.967 de 15/09/2008

Francisco Joly, filho de Julio Joly
e Adelina Blasio, nasceu no dia
18 de abril de 1923 em um sítio
próximo à cidade de Bernardino
de Campos (SP), sendo seu nascimento registrado no pequeno
municipio vizinho de Batista Botelho (SP). Aos 17 anos de idade
ingressou voluntariamente no
Exército Brasileiro e, alguns anos depois, foi combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) durante a Segunda Grande Guerra, para lutar na Itália ao
lado dos países aliados. Casou-se em 1947 com Geny
Franco do Nascimento, com quem teve três filhos : Regina Célia, Marisa e Miguel. Faleceu em Botucatu no
dia 07 de setembro de 2007, aos 84 anos de idade.

Ex-Combatentes da FEB, Praça
Decreto Nº 3.855/86

Em homenagem aos Ex-Combatentes da Força Expedicionária Brasileira – FEB – em
especial aos pracinhas botucatuenses que lutaram na Segunda Grande Guerra ( 1938/1945
);dos mais de vinte mil brasileiros que participaram da
guerra, na Itália, 36 eram botucatuenses. Mencionemo-los como preito de admiração e homenagem : Tenente José Resende Leite, Sargentos: Jairo Batistão,
Julio Ferreira, Mauro Salgado, Moacyr Pires de Campos, Pedro Papa e Timóteo Casar Campos. Cabos: Américo Vicentini, Bento Rodrigues e José Paixão Leite.
Soldados : Antonio Fermiano, Ademar Fávero, Almiro
Bernardes, Angelo Rodrigues, Aparecido Sotomaior,
Benedito Machado, Carlos Pereira, Domingos Roder,
Ermano Pereira de Moraes, Francisco Joly, Francisco
Vidoto, Joaquim de Barros, José Burgarelli,José Gonçalves Filho, José Tofule, Lazaro Campos Soares, Leonel Galhardo, Mario de Pieri, Mario Mathias de Oliveira, Narciso Correia Leite,Oscar Cezário, Orlando
Pezavento, Oswaldo da Silva Leite, Pedro de Paula,
Paulo Lopes Rolim, Roque Albino, Sebastião Vieira
dos Santos e Tarciso Godinho.

Ezequiel Teodoro de Freitas, Rua
Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.704 de 15/10/1997
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Nasceu em Santa Bárbara do Rio Pardo (SP), aos 29
de fevereiro de 1924. Filho de Severino Francisco de
Freitas e Sra. Olímpia Theodora de Freitas. Residiu
em Botucatu por 45 anos, onde casou-se com a Sra.
Maria de Lourdes Rosa Freitas, nascendo, dessa união,
seis filhos : Ângela, Manoel< Luis Carlos, Wilson José,
Paulo Roberto e Ezequiel. Ingressou, aos onze anos de
idade, na Estrada de Ferro Sorocabana. Cursou a Escola Normal, formando-se professor. Fez o Curso de
Desenho Técnico na Escola Industrial “Dr. Armando
Salles de Oliveira”de Botucatu. Prestou concurso para
Fiscal da Receita na Sorocabana e, para Agente Comercial, sendo um dos primeiros classificados. Aposentou-se aos 43 anos de idade e, então, trabalhou por
mais 12 anos na CAIB – Imobiliária e, também na Associação dos Ferroviários Aposentados. Foi Presidente dos Vicentinos na Igreja Nossa Senhora de Lourdes.
Foi membro ativo da Associação de Pais e Mestres do
Grupo Escolar “José Gomes Pinheiro” Faleceu em 05
de março de 1993.
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Fátima,Nossa Senhora de, Rua
Vila Antarctica – Lei Nº 347 de 23/09/1953

Fátima é um vilarejo português situado nas terras acidentadas e áridas da serra do Aire, no centro do
país, a meio caminho entre Lisboa
e Coimbra. Foi nos seus arredores, em uma depressão chamada
Cova da Iria, que três crianças pastoras viram aparecer, em 1917,
uma mulher luminosa que se identificou como a Virgem Maria, mãe
de Jesus Cristo. Eram Lucia de Jesus Santos, de 10
anos, e seus primos Francisco Marto, de 9 anos, e Jacinta, de 7 anos. De famílias muito pobres, as três crianças ajudavam a economia familiar cuidando de ovelhas nas encostas do vale. E foi num dia quente de maio
de 1917, precisamente ao meio-dia do dia 13, que as
crianças se sentiram “tocadas por um vento estranho”,
enquanto estavam descansando sentadas em frente a
uma azinheira. Logo depois, um lampejo ofusca os
pequenos pastores e da copa da arvore surge uma imagem belíssima, uma jovem radiosa que lhes pede que
voltem a esse lugar nos próximos seis meses sempre
no mesmo dia”. As crianças relatam o fato aos pais,
aos parentes e, assim, a noticia corre de casa em casa.
No dia 13 de junho, meia centena de pessoas reúne-se
no local para assistir ao segundo encontro dos pastores
com a figura luminosa. Ninguém consegue ver nada,
mas todos ficam impressionados com o estado de transe em que cai Lúcia. E quando ela diz que a Senhora
está indo embora, e um sopro de vento agita a azinheira, todos acreditam que é um sinal divino. No mês seguinte, há mais 5000 pessoas que vêem a pequena Lúcia contorcendo-se e gritando “ter visto o inferno”. A
multidão não conhece os detalhes da visão, mas acredita na vidente e na promessa da Senhora sobre o fim
da guerra ( a Primeira Guerra Mundial ). Em agosto, o
grande número de pessoas que se concentra em Fátima
assusta as autoridades, que decide prender os três pastores. A prisão dura pouco : a multidão enfurecida força sua libertação e o encontro com a Senhora ocorre
no dia 19. É quando a aparição anuncia que, da próxima vez, fará um milagre para fortalecer a ação de seus
mensageiros. Assim,emsetembro, quase 20.000 pessoas reúnem-se em Fátima e, perante a informação de
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que o milagre foi adiado para outubro ninguém se abala : aumenta apenas a ansiedade pela espera. Chega-se
assim 13 de outubro e mais de 70.000 pessoas apertam-se na Cova da Iria. Desta vez a Senhora revela ser
a Virgem Maria, Nossa Senhora do Rosário, mãe de
Deus.A multidão delira, Lúcia entra novamente em transe e aponta para o Sol. E eis que todos vêem o sol mudar de cor, lançar mil chamas, girar em torno de si
mesmo pelo menos três vezes “como uma bola de fogo
pronta a cair sobre a terra”. E a multidão grita pelo
milagre. A notícia espalha-se pelo mundo, a humanidade consola-se com o anuncio do fim da guerra, mas
a Igreja Católica entra em ação, iniciando em 1922 um
inquérito muito rigoroso pelo qual Lúcia passa com
calma e dignidade.Ela era então a única testemunha
das aparições : como a Senhora havia dito, seus primos morreram um após o outro : Francisco em 1919 e
Jacinta no ano seguinte. Depois de anos de investigação, o culto de Nossa Senhora do Rosário de Fátima
foi autorizado pelo bispo de Leiria em 1930.

Faustino José, Rua

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.200 de
21/10/1992
Faustino José, de nacionalidade portuguesa, nasceu aos
10 de novebro de 1905, na Cova da Iria, em Leiria,
Portugal . Filho legitimo de Antonio José e de Dona
Rosa Costa José. Tinha dois irmãos, Antonio José Filho e uma irmã falecida ainda pequena. Viveu em sua
terra natal até os seis anos de idade. Seu pai veio para
o Brasil sozinho, algum tempo antes da família que
imigrou em 1911. Fixaram-se em Botucatu, onde Faustino José permaneceu até o fim de sua vida. Iniciou
suas atividades ainda pequeno, trabalhando de servente de pedreiro, pois não possuía estudos. Mais tarde
passou a trabalhar como lavrador nas terras de Virgilio
Bártoli. Nessa época conheceu a Dona Antonia Ravagnani, com quem se casou aos 31 de julho de 1926, na
antiga Matriz do Sagrado Coração de Jesus, na Vila
dos Lavradores. Tiveram cinco filhos, dois faleceram
com menos de um ano, Silvio José, Dorothi e Darci
José. Em 1927 passou a trabalhar na antiga Estrada de
Ferro Sorocabana como porteiro de estação, exercendo essa atividade até a sua aposentadoria em 1957. Em
1941 recebeu carta assinada pelo então Presidente da
República Getúlio Vargas, concedendo a sua naturalização, podendo, desde aquele dia, gozar dos direitos
outorgados pela constituição e leis do Brasil. Foi grande colaborador na construção da Matriz do Sagrado
Coração de Jesus, onde trabalhou de pedreiro. Colaborou na construção da sede dos aposentados da EFS,
sendo um de seus fundadores. Foi um dos membros da
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Sociedade São Vicente de Paula da Vila dos Lavradores. Faustino José faleceu aos 82 anos, no dia 22 de
janeiro de 1988.

1963, por tempo de serviço. Residia na rua General
Telles, 1386. Faleceu em 14 de fevereiro de 1966.

Fausto Lyra Brandão, Rua

Recanto Azul –

Decreto Nº 1.264/66 de 21 dezembro de 1966
Vila São Judas Tadeu –
Nasceu em Botucatu, no dia 19
de dezembro de 1900. Era filho
de Joaquim Lyra Brandão e da
Sra. Benedicta da Conceição
Lyra. Foi criado na chácara da família, auxiliando seu pai na lavoura. Fez o curso primário no
Grupo Escolar Cardoso de Almeida. Aos 15 anos, ingressou no escotismo, sendo corneteiro.Desde menino dedicava-se
ao futebol, tendo pertencido à Associação Atlética Botucatuense. Em 1918 ingressou no Ginásio Diocesano
e em 1919 ou 1920, fez parte do 1o Tiro de Guerra de
Botucatu, fundado pelo Tenente José da Rocha Torres,
e que funcionava no referido Ginásio. Em 04 de novembro de 1922, foi licenciado do Ginásio, incorporando-se ao Exército, como voluntário, onde serviu até
27 de setembro de 1923, na 6a R.I., sediada em Caçapava, sendo excluído por conclusão de tempo e recebendo a patente de Cabo Corneteiro. Em 1o de outubro
de 1923, voltou para o Ginásio Diocesano de Botucatu, como Instrutor do Batalhão. Era Capitão do Batalhão. Casou-se em 09 de janeiro de 1930 com Maria
Luiz Sanson, nascendo, dessa união as filhas : Maria
de Lourdes, Dalva e Elza.; em 1935, por razões pessoais, retirou-se do Ginásio; em 22 de outubro de 1936,
foi nomeado Professor de Educação Física da Escola
Normal de Botucatu, durante o impedimento do titular. Pelo espaço de dez anos, substituiu o Prof. Azor
Araújo como Instrutor de Educação Física na Escola
Normal Oficial de Botucatu. Em maio de 1941, foi dispensado do referido cargo. Foi funcionário do Colégio
Arquidiocesano e Escola Técnica de Comércio “Nossa Senhora de Lourdes” hoje “La Salle” onde exerceu
a função de “Disciplinário” e Instrutor da Banda, trabalhando de 1918 a 1935. ( em documento de registro
aparece na mesma função, porém com data de admissão de 21 de dezembro de 1942 ). Desde que foi fundado o Tiro de Guerra de Botucatu, sempre auxiliou os
instrutores, preparando a banda ou ministrando instrução militar. Na década de 1940 exerceu suas atividades no Tiro de Guerra 02-123 de Botucatu, ao lado do
Tenente Silvio Bestetti. Em 1944 fez o curso de sargento e em 08 de outubro do mesmo ano, recebeu a
divisa de 3o Sargento. Aposentou-se em 29 de maio de

Felicidade, Rua
Qualidade ou estado de feliz; ventura, contentamento :
“Felicidade! Felicidade!/ Ai quem me dera na minha
mão!/ Não passar nunca da mesma idade,/ Dos 25, do
quarteirão.” (Antonio Nobre, Só, p. 45 ) ; Bom êxito;
êxito, sucesso : Desejo-lhe felicidade no seu novo negócio; Boa fortuna; dita sorte.

Felicinda Apparecida Ignácio,Rua
Jardim Eldorado – Lei Nº 3.871 de 10/02/1999

Nasceu em 14 de abril de 1908, sendo filha de Manoel
Ignácio e da Sra. Gertrudes Pedrosa Ignácio. A Sra.
Felicinda foi uma pessoa muito religiosa e sempre esteve preocupada com o próximo, dedicando toda sua
vida ao trabalho e à família. Participou de muitas atividades sociais e, sempre que possível, colaborava com
o Orfanato Amando de Barros, APAE de Botucatu, Casa
Sagrada Família e outras entidades. Aos 19 anos, precisamente em 12/02/1927, ingressou na antiga TELERJ
– Telecomunicações do Rio de Janeiro S/A – Companhia Telefônica Brasileira – na cidade de Botucatu.
Nessa empresa, onde aposentou-se em 31/08/1971,
exerceu as funções de Telefonista, Auxiliar de Escritório, Escrituraria, Recebedora-Pagadora. Faleceu aos 74
anos, em 09 de novembro de 1982.

Felipe Alexandre, Rua

Jardim Botucatu – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.515 de 24/04/1996
Nasceu em 26 de novembro de 1907 na cidade de Salto Grande. Filho de Silvio Dalessandro e de Incononata Dalessandro. Veio para Botucatu ainda criança para
estudar e trabalhar. Foi sapateiro, carpinteiro e padeiro. Trabalhou na padaria “Esmeralda” de José
Bertoncini.Casou-se com a Sra. Conchitta Raimundo,
com quem teve sete filhos, sendo dois falecidos. Além
dos filhos criou Dérzia Mendonça. Em 1935, na Rua
Amando de Barros estabeleceu seu primeiro ponto comercial o “Botequim Paratodos”. Transferiu-se, mais
tarde, para o Nº 1159 da mesma rua, onde fundou a
“Padaria Santo Antonio”, tradicionalmente conhecida
por “Padaria do Felipe”. Neste ponto o Sr. Felipe trabalhou durante 37 anos, fazendo muitos amigos. Faleceu no dia 1o de dezembro de 1957.Após o seu falecimento, sua esposa dona Conchitta deu continuidade ao
seu trabalho por mais 26 anos.
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Felipe Barros Rensi, Praça

Fernando Boava, Rua

Nasceu em Botucatu, no dia 20 de dezembro de 1988,
filho do Sr. Dalton Antonio Rensi e da Sra. Solange
Guimarães de Barros e neto do renomado industrial
Dr. Arymar Ferreira de Barros, Diretor Presidente da
MOLDIMIX, Empresa Botucatuense. Felipe, apesar de
sua pouca idade, soube enfrentar sua enfermidade com
muita garra, deixando exemplos de virtudes, amor e
dedicação. Tinha verdadeira paixão pelo mar, fato que
levou sua mãe a chamá-lo de “meu grande pescador”,
ao dissertar sobre as formas que ele lidou com suas
adversidades. Faleceu em 19 de setembro de 1998.

Fernando José Teixeira Guimarães, português, aqui se
radicou. Era conhecido pela alcunha de Fernando Boava . Casou-se com a Sra. Antonia Maria de Oliveira,
sendo seus filhos Francisca Teixeira de Almeida, casada com Jordão Pompeu de Almeida Campos; e Fernando Guimarães Filho (Fernandinho), casado com Ana
Maria Henrique (nhaninha). Fernando Boava, ocupava o cargo de sacristão da Igreja do Rosário e residia
na rua Curuzu. Para cumprir suas atividades de sacristão deveria dar uma volta pelo quarteirão, em direção
à igreja. Para abreviar o caminho e mesmo para poder
enchergar o referido templo, comprou o terreno fronteiriço á sua residência, mandou abrir a travessa. O largo do Rosário, na época, vinha até a rua Riachuelo,
hoje Amando de Barros. O autor dessa denominação
foi o vereador Antonio Ignácio de Oliveira.

Vila Mariana – Lei Nº 4.003 de 28/03/2000

Felipe Frigatto, Rua
Decreto Nº 3.265/82

Antigo morador do Capão Bonito, hoje Rubião Junior, onde possuía, pelos idos de 1915, uma chácara com olaria instalada e produzindo, na época, mais de 100 milheiros de tijolos por ano. Faleceu
em Botucatu. Foi um dos primeiros colaboradores na construção
da igreja de Santo Antonio no morro de Rubião Junior.

Fernanda Celina Chamma, Rua

Conj. Arnaldo Leotta de Mello – Lei Nº 2.811 de 05/
05/1989
Nasceu no dia 08 de abril de 1961
em Botucatu. Filha do Dr. Elias
Chamma – médico cardiologista –
e da profa. Celina Simionato Chamma – Artista Plástica – Cursou o
primário na EEPG “Dr. Cardoso de
Almeida”, ginásio no Colégio La
Salle e no Colégio Santa Marcelina
e colegial no Colégio Dom Bosco
em Piracicaba. Fez curso para o vestibular no C.L.Q.
em Piracicaba. Cursou a Faculdade de Administração
de empresas na UNIFAC em Botucatu e a Faculdade
de Direito na Universidade UNAERP em Ribeirão Preto. Trabalhava no Banco Sudameris do Brasil em Ribeirão Preto. Dedicou a sua vida às crianças, idosos e
aos pobres. Em Botucatu ela se dispunha a colaborar
com o Orfanato da Casa das Meninas e, em Ribeirão
Preto colaborava com o Convento dos Capuchinhos.
Era voluntária no Orfanato de meninos em Ribeirão
Preto. Faleceu em 04 de março de 1987.

Centro – Lei Nº 60 de 06 de julho de 1896

Fernando Costa,Dr.; Rua

Vila Contin – Lei Nº 21 de 24/04/1948
Antiga rua Goiás.
Fernando de Souza Costa, político brasileiro. Nasceu em 10 de
junho de 1888 em Piraçununga,
Estado de São Paulo, e morreu em
21 de janeiro de 1946, em um desastre de automóvel entre Rocinha
e Louveira, no mesmo Estado. Fez
os seus estudos primários e secundários no Liceu Sagrado Coração
de Jesus de São Paulo ingressando depois na Escola
Superior de Agricultura Luis de Queirós, de Piracicaba, onde se formou. Iniciou a sua carreira jornalística
na Gazeta de Piracicaba. Em 1908, fixou residência
em Pirassununga, dedicando-se à industria e à sua profissão. Eleito em 1912 vereador e depois Prefeito Municipal realizou inúmeras benfeitorias. No Congresso
Legislativo do Estado de São Paulo, como Deputado
pelo 8o Distrito, desenvolveu problemas oportunos :- o
de crédito agrícola, reflorestamento, assistência dentária, escolar, imposto territorial, silvicultura, etc. De
1927 a 1930, como Secretário da Agricultura no Governo Julio Prestes, reformou o Instituto Agronômico
de Campinas, criou a Diretoria do Fomento e da Industria Animal, instituiu o Serviço Florestal, fundou o Instituto Biológico, etc. Em 1937, presidia o Departamento
do Café. Nesse mesmo ano, exerceu o cargo de Ministro da Agricultura até 1941. Durante essa gestão salientou-se com a Criação do Centro Nacional de Ensino
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e Pesquisas Agronômicas, Serviços de Informação e
de Economia Rural, de Proteção aos indios, campanha
para a cultura do trigo no Brasil, Parques Nacionais,
etc. Nomeado Interventor Federal para o Estado de São
Paulo, em 1941, desenvolveu importantes trabalhos.

Fernando Fernandes Vasques, Rua
Jardim Paraíso II – Lei Nº 3.879 de 31/03/1999

Fernando Fernandes Vasques, filho do Sr. João Fernandes Vasques – conceituado topógrafo botucatuense
– e da Sra. Joana Nogueira de Souza Vasques, nasceu
em Botucatu –SP – aos 20 de novembro de 1958, onde
sempre residiu e realizou os seus estudos. Especializouse em Topografia e desenho, atividades que bem desempenhou como profissional autônomo, seguindo a
profissão de seu pai. A partir de 1983, passou a ser
funcionário público da Prefeitura Municipal de Botucatu, ocupando um cargo no Departamento de Patrimônio e Cadastro, atividade que desempenhou, com
competência, até setembro de 1988, procurando sempre orientar funcionários e munícipes no respeito às
leis relativas à harmonia do desenvolvimento das áreas urbanas municipais. Prestou serviços profissionais
de levantamento planialtimétrico e cadastral, devidamente calculados e desenhados, para os Engenheiros
João Batista Neiva , Nivaldo Francisco Vizotto e Garibaldi Fabrizzi. Faleceu no dia 11 de junho de 1989, aos
30 anos de idade.

Fernando Prestes,Cel; Rua

Vila Moreira – Lei Nº 225 de 06 de fevereiro de
1939.
Antiga rua Monte Alegre
Fernando Prestes de Albuquerque, nasceu em 1855, no
município de Angatuba, comarca de Itapetininga; filho
do Coronel Manoel Prestes de Albuquerque. Fez os seus
estudos de humanidades no Colégio do Lageado, em
Sorocaba, e no Colégio Isidoro, na Capital do Estado;
republicano, combateu com ardor o regime monárquico. Foi eleito Deputado Estadual em 1891 e depois
Vice-Presidente da Câmara dos Deputados. Foi eleito
Deputado Federal em diversas legislaturas e foi Presidente do Estado de São Paulo de 1898 a 1900. VicePresidente do Estado até março de 1912.

Fernando Vidotto, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 4.382 de 30/04/
2003
Nasceu em Botucatu(SP) em 20 de dezembro de 1918.
Filho de Honoratto Vidotto e Anna Grandotti Vidotto (
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ambos imigrantes italianos ). Casou-se com Thereza
Paduan Vidotto
( também falecida ) com quem teve os filhos : Berenice Vidotto, Zilbo Assis Vidotto e Wilson Vieira Vidotto. Trabalhou na lavoura desde a infância até o inicio
dos anos 1960, tendo com função de lavrador e retireiro, nas fazendas Matão, Roseira e Santa Maria, ambas
na região de Botucatu. Foi empregado de confiança da
família Agenor Nogueira. Foi administrador da chácara Santo Antonio de propriedade da família Blasi. Trabalhou na Lenhadora e Carvoaria União, de propriedade de José Bosco onde permaneceu até a sua aposentadoria aos 65 anos.Participava do corpo de jurados ( no
Judiciário Botucatuense ) e na política foi um
“ademarista”convicto. Faleceu aos 84 anos.

Ferrari, Monsenhor, Rua

Centro – Lei de 05 de setembro de 1922.
Antiga Rua do Botucatu e Rua 25 de Março.
Nasceu em Corfino – Massa Carrara – Itália, em 03 de abril de
1853. Em 1879 recém-ordenado
padre, transportou-se para o Brasil. Trazia-o o ideal de um apostolado ativo, tal como o faziam os
primeiros missionários em terras
coloniais. Havia muito a organizar, servir, catequizar. Foi inicialmente vigário em Sorocaba, Bom Sucesso e Tapeva.
Desta paróquia permutou com o padre João Rodrigues
Lopes e veio para Botucatu assumindo o vigariato da
Matriz em 6 de maio de 1886. Aqui encontrou-se no
seu verdadeiro ambiente, pois a colônia italiana da época era bastante numerosa. Seu primeiro passo foi organizar as associações religiosas que se faziam então o
esteio da vida paroquial assegurando a vida espiritual
e consolidando a economia eclesial. Logo após preocupou-se com a construção da Matriz, no alto da cidade. O templo iniciou-se em 1887. Em 1892 foi benzida
a Capela Mor e em 1893 a obra estava inteiramente
terminada. Padre Ferrari foi o principal mentor da criação da diocese de Botucatu. Naquele tempo estudava-se o desmembramento da Diocese de São Paulo em
outras tantas dioceses. Merecendo, por suas excepcionais virtudes, a confiança de Dom Duarte Leopoldo e
Silva, Bispo de São Paulo, fez prevalecer suas inteligentes e oportunas ponderações do que resultou, num
esforço conjunto e anos depois, a criação da Diocese
de Botucatu em 1908, que teve como Bispo Dom Lúcio Antunes de Souza. Em 04 de junho de 1907, agraciou-o Dom Duarte Leopoldo e Silva com a nomeação
de Camareiro Secreto. Em 25 de maio de 1908, foi agra-
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ciado por S.S. Pio X, com o título de Monsenhor, fato
que sensibilizou por demais a população de Botucatu,
que lhe prestou grandes e festivas homenagens. Com a
posse de Dom Lúcio, foi nomeado em 1910 Vigário
Geral e, em 1914, tornou-se Visitador Diocesano e
Diretor da Oração. Monsenhor Ferrari faleceu em 21
de abril de 1922, estando sepultado na Cripta da Catedral Metropolitana de Botucatu.Nota: Rua do Botucatu ( Monsenhor Ferrari ) Quis o legislador que promoveu o seu primeiro batismo que ela simbolizasse a homenagem da Edilidade à Vila. Chamou-se assim até
1844 e seu padrinho foi o vereador João Morato da
Conceição. Já em 1886 aparecia com o nome de Rua
25 de Março, e em 1922 quando se quis prestar justa
homenagem a um grande vulto da história espiritual da
cidade , deu-lhe mediante um abaixo-assinado popular
o nome atual de Rua Monsenhor Ferrari.

Fidele Ranali, Travessa

Distrito de Rubião Junior – Lei Nº 3.570 de 24/09/1996
Nasceu em 08 de agosto de 1911, na cidade de Rincão
– SP , sendo filho de José Ranali e Assumpta Manzini
Ranali. Residindo em Botucatu, casou-se com a Sra.
Ignez Lopes, em 25 de janeiro de 1940, na Capela de
Santo Antonio, no Distrito de Rubião Junior, e desta
união nasceram os filhos : Hebe, Assumpta Maria e
José. Trabalhou durante anos no antigo IBC ( Instituto
Brasileiro do Café ) de Rubião Junior. Foi proprietário
da famosa “Lanchonete do Chumbão”, situada próxima à UNESP, a qual era muito freqüentada por alunos
e professores da Faculdade. Faleceu em 22 de dezembro de 1982.

Fiorelo Milanesi, Travessa
Vila Irajá – Lei Nº 3.855 de 18/11/1998

Nasceu em 08 de outubro de 1909. Foi casado com a
Sra. Aparecida Fiorelo Milanesi e desta união nasceram as filhas Marci e Mércia. Trabalhou na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde aposentou-se. Foi
Sócio Fundador do Hospital Regional Sorocabana.
Apaixonado pelo futebol foi, em sua juventude, atleta
do primeiro time de futebol da Vila dos Lavradores.
Fiorelo Milanesi faleceu em 18 de janeiro de 1979.

Firmino Pontes Ribeiro, Rua

Bairro de Anhumas – Lei Nº 3.365 de 20/09/1994
Nasceu a 05 de outubro de 1929, em Botucatu (SP),
filho de Ortilio Pontes Ribeiro e dona Maria Bárbara
de Oliveira; agricultor e sitiante em Santa Cruz da Serra/ Bairro de Anhumas por mais de 40 anos.Colaborou
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na construção da Capela do Bairro de Santa Cruz. Casou-se com a Sra. Jandira Jacinto Ribeiro, natural de
Bofete(SP) nascida aos 20 de maio de 1932, com quem
teve os filhos : Nadir, Edevaldo, José, Nair, Anésia e
Neusa. Faleceu a 19 de setembro de 1989.

Flávio Benincasa, Rua

Conj. Residencial Souza Santos – Decreto Nº 2.679/
79
Nasceu na cidade de Piratininga,
região de Bauru, neste Estado, no
dia 03 de agosto de 1921; filho
de José Benincasa e de dona
Amélia Benjamin Benincasa.
Sua mocidade se deu na cidade
de Agudos, também deste Estado, em companhia de seus seis
irmãos, sendo este como todos da
família musicistas, porquanto seu pai era maestro de
uma das Bandas : Lira Municipal da cidade de Agudos. Ainda menino , fazia parte da corporação musical
da cidade, tocando o seu instrumento predileto, que
era o piston.Quando moço formou alguns conjuntos
musicais, não só na cidade onde viveu a mocidade,
como também nas cidades de Tupã e Presidente Prudente, quando então, foi obrigado a interromper a arte
musical, para prestar o serviço militar, no 5o Batalhão
de Caçadores da cidade de Piratininga. Após ter dado
baixa no Serviço Militar, foi trabalhar em Garça/SP,
onde conheceu Dona Anézia Campos, tornando-se seu
esposo, com quem teve três filhos : Alderacy, Marcio e
Pérsio. Trabalhou na Cooperativa Garça Vera Cruz, durante seis anos. Sabedor de vaga existente de Escrivão
de Policia, na cidade onde trabalhava, prestou concurso, obtendo êxito, iniciando sua atividade na Delegacia de Garça, uma nova vida, que lhe valeu o sacrifício
de várias remoções,porquanto o progresso se expandia
pela zona da mata com o surgimento de novas cidades,
tendo que prestar serviços constantes, dada a falta de
funcionários habilitados, nas novas localidades. Após
alguns anos na carreira, na região da Alta Paulista, transferiu-se para Pederneiras e logo em seguida para a cidade de Botucatu.Exerceu as funções de Escrivão de
Policia, por mais de vinte anos em Botucatu. Prestou
relevantes serviços como Tesoureiro na construção da
Igreja São Benedito, na década de 1960. Flavio Benincasa faleceu aos 23 de agosto de 1973.

Flávio Rafaneli, Rua

Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.038 de 09/10/1990
Flávio Rafaneli nasceu em 01 de agosto de 1916, na
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cidade de Botucatu. Começou ganhar a vida como
aprendiz de mecânica. Seu primeiro emprego foi na
tradicional industria Blasi, especializada na montagem
de máquinas de beneficiamento de cereais. Como mecânico aperfeiçoou-se no sistema de montagem das
máquinas Blasi, que eram exportadas para todos os
estados brasileiros. O profissional Rafaneli cresceu com
a industria, viajou por quase todo o país, onde montou
inúmeras unidades das famosas máquinas Blasi. Colaborou na criação do Núcleo de Filantropia da Legião
da Boa Vontade, órgão que existe até os dias de hoje
em Botucatu. Flavio Rafaneli faleceu aos 64 anos no
dia 17 de dezembro de 1980.

Flor de Lotus, Alameda

Vale do Sol –Lei Nº 4.251 de 21/05/2002
O lótus sagrado dos budistas pertence a um gênero da
mesma família que o nenúfar. Também são chamadas
lótus algumas espécies de outro gênero desta família,
como o lótus-branco. Na mitologia grega, quem comesse lótus esquecia-se dos amigos e do lar e perdia o
desejo de voltar à terra natal, mas como a lenda chegou aos dias de hoje com imprecisões não é possível
ter certeza da espécie de planta a que se refere.

Florença, Via

Residencial Chácara Santo Antonio
Cidade situada no centro-norte da
Itália ( Toscana ), às margens do rio
Arno. Originou-se de uma colônia
romana, Florência, séc. XII ao
séc.XVI, destacando-se a catedral de
Santa Maria Del Fiore com seu campanário projetado por Giotto, o
Museu Nacional ( Palazzo della Signora ), os palacios Pitti, Strozzi, Vecchio e Médici-Riccardi, a Galeria degli Uffizi e a Ponte Vecchio. Foi capital da Itália, de 1864 a 1871. A cidade conta com
importantes edifícios e monumentos, que a tornam uma
outra capital artística da Itália. Situada no ponto inicial da navegação do rio, para ela convergem duas importantes vias : a que a bacia do Pó a Roma e a que
segue pelo vale do Arno, unindo-a ao litoral do mar
Tirreno. Além da industria de transformação, Florença
conta com fabricas de tecidos de lã e de objetos artísticos, como de cerâmica, artigos de couro, jóias, chapéus de palha. A par disso, o turismo é fonte permanente
de riqueza.

Florêncio Peres, Rua

Parque dos Pinheiros – Lei Nº 3.422 de 06/06/1995
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Natural da cidade de Toledo na Espanha, onde nasceu
em 08 de setembro de 1885. Filho de Cruz Peres e dona
Lucia Fernandes. Casou-se com a Sra. Alzira Celestino de Oliveira, tendo os filhos : Benedito, João, Luis,
Antonio, Dolores e Maria Peres. Foi lavrador e sitiante no município de Botucatu. Faleceu aos 84 anos em
Botucatu no dia 21 de maio de 1970.

Floriano Peixoto,Mal; Avenida
Centro – Lei de 11 de janeiro de 1894.
Antiga rua da Estação (1890)

Militar brasileiro e 2o Presidente
da Republica do Brasil. Nasceu a
30 de abril de 1839, em Ipioca,
Estado de Alagoas, e faleceu a 29
de junho de 1895, em Divisa, Estado do Rio de Janeiro. Ingressou,
em 1861, na Escola Militar. A 30
de dezembro de 1863 era promovido a Primeiro-Tenente. Recebeu
transferência, a 23 de dezembro de 1864, para o Corpo
de Artífices. Adido ao 2o Batalhão de Infantaria de Bagé,
Estado do Rio Grande do Sul, comandou ali a 7a Companhia. Iniciando-se a Guerra do Paraguai, encarregaram-no de deter a coluna de Estigarribia, e diante do
seu êxito promoveram-no a Capitão em 29 de setembro de 1865. Adido ao Batalhão de Infantaria, socorreu os soldados de Osório, no Passo da Pátria, a 17 de
abril de 1866. Heróicos feitos seguiram-se em Estero
Belaco, Tuiuti e Monte Caseros. Assumiu funções de
fiscal do 25o Corpo de Voluntários e do Quartel General do Exército. Atos de bravura sem conta pontilharam sua campanha, sendo nomeado a 26 de outubro de
1866, comandante do 44o de Voluntários, à frente do
qual colheu vitórias em Itororó , Vilela, Avaí, Lomas
Valentinas e Angustura. Recebeu, a 9 de abril de 1870,
promoção a Tenente-Coronel. Nomearam-no nesse ano
inspetor de fronteiras de Mato Grosso. No Amazonas
em 1872, comandou o 3o Batalhão de Artilharia a pé.
Serviu, em 1873, no Arquivo Militar e logo depois, em
Alagoas, dirigiu obras militares. Exerceu a direção do
Arsenal de Guerra, de Pernambuco, de 1878 a 1881.
Promovido a Brigadeiro a 13 de janeiro de 1883. Foi
Comandante de Armas da Província do Amazonas em
1883 e de Pernambuco em 1884 e nesse mesmo ano,
Presidente e Comandante de Armas da Província de
Mato Grosso. Proclamada a Republica, nomeou-o,
Deodoro, Ministro da Guerra. Renunciou ao posto em
1891, por discordar da orientação governamental. Promulgada a Constituição, eleito Vice-Presidente da Republica, veio ocupar a Presidência da Nação, em 23 de
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novembro de 1891, em virtude da desistência de Deodoro. Enfrentou época hostil de agitação, quase de anarquia. Venceu energicamente a crise, sendo chamado o
Consolidador da Republica. Sua tenacidade e decisão valeram-lhe o epíteto de Marechal de Ferro.

Floriano Simões, Rua

Vila Casa Branca – Lei Nº 04 de 20 de maio de 1914.
Figura de projeção no velho Botucatu, foi o Tenente
Coronel Floriano Rodrigues Simões. Seu retrato figura na galeria de benfeitores da Santa Casa. Na Câmara
Municipal, seu nome consta de vários livros de atas,
que registram suas atividades como vereador eficiente. O Tenente Cel. Floriano nasceu em Piracicaba, aos
17 de outubro de 1851. Filho de Anna Ferraz Pacheco
e Joaquim Rodrigues de Oliveira. Onde teria ele arranjado o sobrenome Simões? A explicação encontramos
num artigo publicado no “O Estado de São Paulo”, de
17/10/1951, onde se focalizava o centenário do honrado paulista.Nesse artigo consta que Floriano nasceu
no dia de São Simião e, por isso, seu pai ( católico
fervoroso ), resolveu lhe acrescentar o sobrenome Simões. Moço, já tendo contraído matrimonio com dona
Francisca de Souza Leite, deixou Piracicaba e veio pro
sertão de Botucatu, que começava a ser desbravado.
Como Gerente das fazendas do Barão de Souza Queiroz, residia na Fazenda do Sobrado, que até agora é
ainda um enorme latifúndio. Em 1880 o moço piracicabano já estava em Botucatu. Segundo contou Turíbio Vaz de Almeida, nesse ano, ele comprou de Joaquim Camilo um terreno, onde construiu um sobradão
na atual Rua João Passos esquina com Moraes Barros.
Em 1893, Floriano Simões formou entre os fundadores da Misericórdia Botucatuense, o primeiro hospital
da zona. Foi braço forte do inolvidável Dr. Costa Leite. Em 1895, vemo-lo integrado à comissão encarregada de instalar em Botucatu um Liceu de Artes e Ofícios. Esse instituto de ensino profissional seria entregue
aos padres salesianos. Sua construção foi iniciada no
Bairro Alto, infelismente, por questões de política a
obra fracassou. Homem de posses, caridoso, religioso,
gozava da confiança das autoridades. Era o perito do
Juiz de Direito, nas avaliações que se processavam no
Foro local. Como Juiz de Paz, que foi durante longos
anos, prolatava sentenças dentro de sua alçada. Republicano, pertenceu ao PRP ( Partido Republicano Paulista ) Militava na facção amandista. Eleito vereador e
reeleito em várias legislaturas, soube honrar seu mandato. Sobre a idoneidade moral e política de Floriano
Simões, basta um fato para comprova-la. Logo após a
Proclamação da Republica, todas as autoridades estaduais e municipais foram destituídas. E, para governar
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os municípios, foram criados os Conselhos de Intendentes Municipais; Floriano Simões integrou o primeiro
Conselho botucatuense. Floriano Rodrigues Simões,
tenente-coronel da Guarda Nacional, faleceu nesta cidade aos 17 de outubro de 1901. Deixou numerosa
descendência. Foram seus filhos : Bráulio, Deolindo,
Valério, Anna, casada com José da Silva Galvão; Natália Augusta, casada com Fernando do Amaral; Eudóxia, casada com Julio Pinto Conceição; Donária, casada com o Prof. Liberato de Alencar; Deolinda, casada
com Joaquim da Rocha Junior .

Florindo Silva, Rua

Jardim Paraíso II – Decreto Nº 3.926/86
Nasceu no dia 04 de fevereiro de
1898 em Cercosa, Portugal, na região de Trás os Montes, perto da
cidade do Porto. Veio para o Brasil com 14 anos de idade, sozinho
e por conta própria. Passou por
Campinas, Santa Cruz do Rio Pardo e estabeleceu-se em Cerqueira
César (SP). Nessa cidade plantou
algodão, foi comerciante com armazém de secos e molhados, tecidos e uma variedade de artigos como era
costume naquela época. Foi também proprietário de
Posto de Gasolina. Em Cerqueira César casou-se, constituiu família e teve cinco filhos : Éster, Arnaldo, Milton, José e Eloi. Em 1940 transferiu-se para Botucatu
para que os filhos continuassem seus estudos já que os
dois mais velhos estavam internos : um no Ginásio
Diocesano e outra no Santa Marcelina. A principio estabeleceu-se com loja de calçados e passou depois para
tecidos finos, tornando seu estabelecimento a “Casa
Silva” a mais conceituada loja em tecidos e artigos de
cama e mesa. A apresentação das vitrines de sua loja
eram famosas e nos concursos de vitrines sempre ocupou o primeiro lugar. Florindo Silva destacou-se pela
extraordinária visão comercial e pelo perfeito atendimento aos seus fregueses. Foi sócio-fundador do Tênis Clube, sócio da Associação Comercial de Botucatu
e colaborador constante das promoções sociais e religiosas da cidade. Em 1960 aposentou-se como comerciante entregando a “Casa Silva” para os filhos Arnaldo e José. Foi um homem integro, honesto, católico
praticante, conceituado, respeitado e querido por todos os seus amigos, fregueses e população da cidade.
Foi casado em primeiras núpcias com Pilar Cunha e
em segundas-núpcias com Ina Conti. Faleceu no dia
26 de fevereiro de 1973, estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.
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Floripes Aragão Lopes, Rua

Conj. Hab. C. J. Roncari – Lei Nº 3.674 de 02/09/1997
Nasceu em 19 de julho de 1930, na cidade de Botucatu, residindo, durante toda a vida, na Vila Maria. Era
casada com o Sr. José Lopes Filho, e desta união, nasceu a filha Cleide, professora no Ensino Público. Foi
uma mulher batalhadora, trabalhou nas Industrias Bacchi, onde permaneceu por 18 anos, chegando a ser operaria padrão. Após o casamento dona Floripes dedicou-se ao comércio varejista, trabalhando como autônoma. Faleceu em 22 de julho de 1986.

Floriza Protes Dionísio, Rua
Jardim Central – Decreto Nº 3.244/82

Nasceu em Capão Bonito do Paranapanema, em 17 de dezembro
de 1900; filha de Aristides Protte e Rosa Protte. Casou-se em 03
de janeiro de 1918, com o Sr. Antonio Dionizio, com quem teve
cinco filhos, três dos quais são vivos : Diógenes, Dirceu, DivaPessoa estimada, notabilizou-se
como costureira, confeccionando
muitos vestidos de noiva para as moças que a procuravam. Floriza Protes Dionísio, faleceu em Botucatu no
dia 24 de junho de 1982, aos 82 anos de idade.

Fonseca, Cel, Rua

Centro – Decreto Lei Nº 115 de 21 de julho de 1907.
Antiga rua de Santanna – denominação de 1884.
O cidadão Joaquim Gonçalves da Fonseca, coronel, cunhado de Domingão G. Lima, foi um dos grandes vultos do passado botucatuense. Foi casado em primeiras
núpcias com dona Maria L. Franco da Fonseca. Residia , numa bela casa de estilo colonial, no Bairro Alto,
ali onde está a Escola Senac. Enviuvando, casou-se,
em segundas núpcias, com a Professora Brazilina
(Mimi) Fonseca. Com outros cidadãos botucatuenses,
no dia 03 de março de 1870, nas notas do 1o Tabelião,
por escritura pública, o Coronel Joaquim Gonçalves
da Fonseca fazia doação de terras, para aumentar o patrimônio da cidade de Botucatu. Homem de prestigio,
foi vereador em várias legislaturas: 1859, 1860, 1864,
1883, 1884 e 1885. Presidiu a Câmara Municipal de
Botucatu, no ano de 1885. Foi um dos doadores de terrenos para o patrimônio de Sant’Ana, onde a cidade
está assentada. Foi Juiz de Paz no período de 1866 a
1868.Pertenceu 1a Cia. do 13o Esquadrão de Cavalaria
da Guarda Nacional sediada em Botucatu. Exerceu
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(1873) o cargo de suplente de Juiz Municipal e de
Órfãos.No seu túmulo, no cemitério local, não consta
a data do seu nascimento e nem a data do falecimento.

Fornos, Prof.; Rua

Vila Rodrigues Alves – Lei Nº 447 de 23/03/1955
Foi um ilustre brasileiro por naturalização, pois nasceu em Sans,
Barcelona ( Espanha ), em 20 de
maio de 1886. Era maçon. Foi iniciado na maçonaria na Loja Maçônica “Guia do Futuro” em Botucatu aos 05 de agosto de 1918,
uma segunda-feira, então com 32
anos de idade. O Prof. Fornos, foi
também membro integrante da Loja Maçônica “Regeneradora Botucatuense”, nela ocupando diversos cargos de Diretoria e Administração, notadamente a de
“Orador” da Loja. O Professor Fornos, esteve como
Venerável Mestre da Loja “Guia Regeneradora” nos
seguintes períodos : junho de 1947 à maio de 1948 e,
junho de 1948 à maio de 1949. Catedrático de Francês
da Escola Normal Oficial de Botucatu (1920). Diretor
da Escola Noturna “Dr. Costa Leite”da Maçonaria –
grupo escolar urbano de ensino primário municipal,
para operários de ambos os sexos, com idade mínima
de 12 anos). João Ventura Fornos idealizou um processo de alfabetização de adultos a que chamou de “Alfabetização Racional”, do qual obteve somente 500 exemplares. O Prof. Fornos, faleceu em Botucatu aos 25 de
novembro de 1954.

França, Avenida
Jardim Riviera –

Constitui o centro da Europa Ocidental, e sempre teve
importante participação na História. Quando fazia parte do Império Romano era chamada Gália; os romanos
invasores impuseram à região seu idioma, o latim, que
em contato com o falar local modificou-se, resultando
na língua francesa. Mais tarde, tribos nômades do norte invadiram-na, e uma delas, a dos francos, deu ao
país seu nome atual. A França atingiu o mais alto nível
de civilização sob o reinado de Luiz XIV ( 1643/1715
). O modo de vida do povo, contudo, era bem diferente
do da nobreza, e o descontentamento da população pobre ocasionou, em 1789, a Revolução Francesa. Esta
luta pela liberdade e igualdade teve uma grande repercurssão em todo o mundo. Depois disso a França tornou-se, sob o governo de Napoleão, o mais poderoso
país da Europa. A maior parte do território possui clima temperado, mas na costa sul há verões quentes e
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secos, e invernos úmidos. Este local é muito popular
entre os turistas de todo o mundo. Depois de Paris, a
Capital, as maiores cidades são Marselha ( o maior
Porto da França ) e Lyon ( um dos maiores produtores
de seda da Europa ). Foi berço de grandes pintores,
entre os quais destacamos Cézanne, Renoir, Matisse e
Gauguin, entre os mais modernos.

Francisco Antonio Funari, Rua

Jardim Paraíso II – Lei Nº 2.753 de 11/11/1988
Nasceu na Itália na cidade de
Malito,província de Cozensa, região da Calábria, em 1870. Era
filho de Paschoal Funari e Catharina Funari. e faleceu na cidade
de Botucatu em 30 de junho de
1936. Francisco Antonio Funari
casou-se com a italiana Victoria
Cabrista Funari, o casamento foi
realizado na matriz da cidade de Malito.Tiveram quatro
filhos : Paschoal Funari, Vicente Funari, Antonio Funari
e Humberto Funari. Francisco era alfaiate, com estabelecimento na Avenida Floriano Peixoto. Foi ele quem teve a
honra de confeccionar a roupa e batina do primeiro Bispo
de Botucatu Dom Lúcio Antunes de Souza.

Francisco Antonio de Oliveira, Rua
Projeto de Lei Nº 074 de 07/11/2006
Chácara Recreio do Havaí

Nasceu em Piracicaba (SP) no ano de 1895. Filho de
Francisco de Oliveira e Anna Maria de Oliveira. Casado com Rosa Fernandes Rodrigues, com quem teve os
filhos: Maria, Ana, Rosa, Amélia, Joaquim, José, Carmen. O Sr. Francisco era lavrador no bairro de Santo
Antonio de Sorocaba. Cidadão muito estimado na pequela localidade sendo escolhido para ocupar o cargo
de Inspetor de Bairro. Esta função ocupou vários anos
de sua existência, dedicando-se a organizar o bem estar social entre os moradores da região, ajudando na
solução de pequenos conflitos e na busca de auxilio
junto ao poder executivo e legislativo. Faleceu no dia
06/02/1965 aos setenta anos.

131
gue, permanecendo com seu comércio por mais de 40 anos, no
prédio localizado na rua General
Telles, 1.284. Foi instrutor de
acordeon, existindo em nossa cidade muitas pessoas que com ele
aprenderam a executar aquele instrumento. Atuou em vários conjuntos musicais, tendo pertencido
por muitos anos aos quadros da Radio Emissora de Botucatu e da Radio Municipalista. A musica da terra ganhou destaque com os trios a que pertenceu, quando
levavam a outras localidades as canções de Angelino
de Oliveira, Serrinha e outros compositores. Participou do famoso trio “Guarani” ao lado dos irmãos Thomé. Casado com Laura Fabio Ária, com ela teve cinco
filhos : Antonio Benedito Ária, Bacharel em Direito e
Diretor na Justiça botucatuense, Vereador; Francisco
Jacob Ária, comerciante; Maria Rita de Cássia Ária,
comunicóloga em revista e rádio; Lúcio de Jesus Ária,
Gerente de Radio; e Rosangela Aparecida Ária.

Francisco de Assis Domingues, Rua
Parque Residencial Serra Negra – Lei Nº 3. 943 de
22/09/1999

Nasceu em São Paulo, no dia 08 de setembro de 1939,
filho do Sr. Joaquim Domingues e da Sra. Ângela Pavan Domingues. Casou-se com a Sra. Arlete Liguori
Domingues, deixando três filhas : Maria Fernanda, Ana
e Renata Célia. Francisco de Assis Domingues, conhecido pela alcunha de “Chico”, começou sua carreira
no funcionalismo público municipal em 29 de outubro de
1959, como escriturário, dedicando-se ao Legislativo botucatuense . Foi Diretor da Câmara, aposentando-se após
35 anos de serviços prestados ao serviço público.Formouse em Ciências Jurídicas e Sociais. Foi orientador de seus
sucessores e dos políticos que passaram pelo Legislativo.
Foi sócio da Associação de Funcionários da Prefeitura
Municipal desde a fundação, em 13 de setembro de 1963;
2o Secretário do mandato 1972/74; membro do Conselho
Fiscal em 1974/1978 e Presidente da ATFPMB em 1982/
1984. Faleceu em 27 de maio de 1994.

Francisco Arias, Rua

Francisco Augusto Teixeira ( Chiquito ) , Rua

Nasceu em Botucatu, filho de Benito Arías e de Maria
Aragão Gimenez. Residiu em nossa cidade toda a sua
vida, tendo falecido em 17 de abril de 1989, com 63
anos de idade. Aqui foi comerciante, no ramo de açou-

Filho do casal Nicanor Teixeira e Gertrudes de Campos Teixeira, nasceu na cidade de Amparo, Estado de
São Paulo, no dia 09 de janeiro de 1908. No ano de
1904, Nicanor Teixeira e seu irmão Ataliba, pai e tio
de Chiquito, fundaram na cidade de Amparo, a Selaria

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.191 de
29/09/1992

Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.732 de 04/02/1998
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São José. Chiquito e seu irmão Moacyr, desde tenra
idade, dedicaram-se à arte de derivados de couro. Em
1932, Francisco Augusto Teixeira, casou-se na cidade
de Amparo, com a Sra. Julia Marconegro Teixeira, ano
da histórica Revolução Constitucionalista. Nesse ao
Francisco Augusto Teixeira transferiu sua residência
para Botucatu, trazendo consigo além da esposa, seu
irmão Moacyr, pois, tinha como objetivo instalar uma
filial da Selaria São José em Botucatu. A decisão foi
oportuna e o empreendimento foi um sucesso, pois, a
região era carente dos serviços desse gênero. O casal Francisco e Julia abraçaram a cidadania botucatuense e, aqui
nasceram os seus sete filhos : Ivani, Nicanor, Sueli, Noemi, Luci, José e Francisco. Em 1935, os irmãos Francisco
e Moacyr fundaram a Funerária São José, modernizando
sensivelmente a prestação de serviços funerários em Botucatu. Graças à iniciativa, dedicação e muito trabalho
dos irmãos Teixeira, Botucatu foi muito divulgado e respeitado em todo o Brasil, pela qualidade dos artigos aqui
fabricados, pela renomada Selaria São José, especialmente
arreios, selas, freios, laços, botas, etc... Francisco Augusto Teixeira “Chiquito”, faleceu no dia 25 de julho de 1992,
aos 84 anos de idade e, foi sepultado no Cemitério Portal
das Cruzes.

Francisco Botti, Rua

Vila São Lucio – Lei Nº 563 de 21/11/1956
Francesco Botti, natural de Pontremolli – Itália – construiu na Rua
Curuzu, no final do século XIX, lá
pelo ano de 1890, um armazém de
gêneros, para abastecimento das
fazendas de café. A Casa Botti foi
o centro comercial daquela rua.
Sua atuação no comércio, principalmente na compra e venda de café, incentivou-o a
criar o primeiro banco de Botucatu. Em 1906 abriu e
foi o primeiro gerente do Banco Comercial Italiano de
São Paulo, posteriormente, transformado no Banco
Francês e Italiano hoje Sudameris. Francisco Botti abriu
casa comissária em Santos para negócios na exportação de café.Nessa cidade fundou o Banco Brasil, instituição que, sob a direção de seu filho Mario Botti deu
origem ao atual Banco Itaú , na década de 1970.Francisco Botti casou-se com Albina Varoli Botti filha de
Francisca e Aleixo Varolli, nascendo dessa união, seis
filhos: Mario,banqueiro;Carlos, engenheiro; Julio,
Afonso, Anita, casada com Renato Pedroso – pioneiro
da aviação civil; e Eduardo ( o caçula - faleceu com a
idade de 7 anos ).Francisco Botti foi Diretor da Misericórdia Botucatuense e Presidente da Sociedade Italiana de Beneficiência ; foi condecorado, pelo governo
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da Itália, com o título de Cavalheiro da Coroa Italiana.
Francisco Botti faleceu em São Paulo(SP).

Francisco Caricati, Rua

Vila São Luiz – Lei Nº 745 de 10/12/1958
O eminente benemérito Francisco
Caricati, filho de lavradores italianos: Miguel Caricati e Dona Catarina Gesualdi Caricati, nasceu em
Botucatu aos 11 de agosto de 1906.
Passou a infância toda em fazendas onde além de auxiliar seus pais
na lavoura, cursou dois anos de
curso primário em escola rural.
Com 15 anos de idade mudou-se com sua família para
a cidade onde começou a trabalhar como servente de
pedreiro. Anos depois iniciou a trabalhar por conta própria no mesmo ramo de construções concretizando seu
antigo e ardente ideal. Em 1944, conseguiu sua licença
como Construtor pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura. Desde então, realizou obras desde as
mais modestas até as de grande vulto. Foi vereador no
período de 1948 a 1951. Sua capacidade de trabalho, o
cuidado e carinho que dedicava às obras que executava era o que o caracterizava. Mas não era só isso o que
o notabilizava : suas qualidades de coração, seu caráter franco e amigo eram de sobejo reconhecidas. Faleceu no dia 23 de dezembro de 1957, deixando sua esposa Maria Areias Caricati e os filhos Orciza, Eunice e
Roberto.

Francisco Cassini, Rua

Vila São Lúcio – Lei Nº 587 de 10/04/1957
Nasceu em Botucatu a 10 de maio
de 1904.Era filho de César Cassini e Maria Cassini.Era irmão de
Olindo Cassini e Ida Simoneti. Casou-se com Olga Vocci a 04 de outubro de 1927, com quem teve os
filhos : Maria Carolina Cassini
Temer, Miriam Cassini da Cunha,
Marcio Francisco Cassini, Marlene de Lourdes Cassini Bertoncini e Marisa Cassini Biagioni. Aos 13 de abril
de 1925, ingressou na Conferencia de São Francisco
de Salles. Ainda solteiro, com apenas 21 anos de idade, foi eleito Secretário da Conferencia pelos seus méritos, exercendo o cargo até 10 de junho de 1929. Nesta data, pelos seus dotes de humildade, coração generoso e bom, foi eleito Presidente da Conferencia, cargo que exerceu até o dia 17 de julho de 1944. No Santuário de Nossa Senhora de Lourdes, Francisco Cassi-
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ni foi sempre o pivô de todas as obras beneméritas e
cristãs. Eleito Presidente da Congregação Mariana do
Santuário, dedicou-se a fundo para a melhoria das obras
existentes, esforçando-se dedicadamente nas Quermesses e peças teatrais, e em todas as ocasiões estava sempre pronto para ajudar, animar e dirigir. Era um dos
principais elementos do coro daquela igreja.Deixou
bem claro no Santuário de Lourdes os efeitos de seu
trabalho e dedicação para as cousas justas e honestas.
Membro destacado da Sociedade São Vicente de Paulo.
Foi Presidente do Asilo Padre Euclides. Nesse cargo deu
os melhores dias de sua vida. Modificou os costumes do
Asilo, trazendo para o mesmo as admiráveis Irmãs de Caridade, construindo pavilhões, e dirigindo com vontade
aquele estabelecimento que sempre foi simpático pelas
suas finalidades.Foi Presidente-fundador da Associação
Beneficente dos Alfaiates de Botucatu Francisco Cassini
faleceu no dia 17 de agosto de 1951.

Francisco Figueira , Rua
Decreto Nº 3.231/82

Nasceu na Itália. Veio para o Brasil como imigrante,
sendo assentado na Fazenda Aracatu em Botucatu, onde
viveu 21 anos oomo colono. Nesse período conseguiu
amealhar uma pequena poupança com que comprou um
sitio em Rubião Junior. Francisco Figueira e outros imigrantes italianos, proprietários de sítios em Rubião Junior, construíram a Igreja de Santo Antonio.

Francisco Gomes Filho, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.786 de 17/06/1998
Nasceu em 27 de agosto de 1927, na cidade de Botucatu (SP). Filho de Francisco Gomes e Victoria Gamito,
imigrantes espanhóis da cidade de Málaga. Foi funcionário público estadual, pertencente aos quadros do DER
– Departamento de Estradas de Rodagem”. Residiu por
mais de 40 anos no Bairro do Lavapés. Faleceu no dia
24 de setembro de 1982.

Francisco José Soares, Rua
Vila São Luiz – Decreto Nº 2.656/79
Nasceu em 24 de março de 1886.
Francisco Casou-se com Maria Alves do Porto aos 26 de dezembro
de 1912. Permaneceram unidos até
25 de setembro de 1965, 53 anos,
quando o esposo faleceu. Chicuta
– como era conhecido – era um homem alegre, espirituoso, gostava
de contar anedotas. Foi proprietá-
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rio da Fazenda do Rio Pardo ( atual Colônia Santa Marina ) Agropecuarista, plantava café, cereais, frutas,
cana de açúcar, e criação de gado. O casal geraram 13
filhos : Benedito Jandiro, Áurea Noemia, Julieta Odete,
Isaura, Maria Aparecida, Waldy, Silvio, Diva, Antonio Geraldo, José Agenor, Eduardo Newton e Og Glalico. A Chácara Nova Granada, atualmente, a Vila Jardim, foi um
lugar de turismo, pela beleza natural do local. Paineiras
enormes, cachoeiras, açudes, água limpa, moinho de fubá,
uma mina de água considerada “milagrosa”, a qual era
procurada por muita gente para ser usada como “medicamento”. A Chacara era lugar próprio para pique-niques
pela população e alunos das escolas.

Francisco Lotufo, Reverendo; Rua
Bairro do Tanquinho – Lei Nº 797 de 28/08/1959

Nasceu em Cosenza (Itália ) no dia
28 de janeiro de 1865. Era filho do
Sr. João Lotufo e da Sra. Maria
Guida. Veio para o Brasil, na companhia de um tio padre e de seu pai,
que o precedera, esperava-o na cidade do Rio Grande (RS). Lotufo
veio em 1880, com a idade de 14
anos. No sul exerceu a profissão de sapateiro. Em sua
juventude sentiu o chamado de Deus para ser Ministro
do Evangelho e não foi desobediente à vocação ministerial, consagrando o seu valor, seus talentos, à causa
de Cristo em nossa pátria. Realizou o curso Superior
de Teologia no Instituto Teológico de São Paulo, que seria mais tarde o Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana do Brasil. Francisco Lotufo foi o primeiro bibliotecário desse Instituto. Licenciado em 1895, Lotufo residiu
em Piraju. Dissolvidas as relações pastorais do Reverendo Braga da igreja de Botucatu, por motivo de enfermidade, o Reverendo Lotufo assumiu o pastorado. Em Botucatu casou-se com a Sra. Amazilia Nogueira, filha de Antonio Braz de Assis Nogueira e de Da. Maria Cristina Nogueira. Casou-se no dia 02 de agosto de 1897. Francisco
Lotufo foi um dos fundadores da Igreja Presbiteriana Independente de Botucatu, no dia 30 de outubro de 1904.
Foi, durante muitos anos, líder do Prebistério Sul e da
Presbiteriana Independente. Foi Redator de “O Estandarte” durante dois anos ( 11/12/1938 à 31/01/1940 ). Como
jornalista colaborou nos jornais de Botucatu ( Correio de
Botucatu ) e principalmente no jornal eclesiástico “O Estandarte”, onde deixou preciosas lições de História Geral
e da Bíblia Sagrada.

Francisco Lyra Brandão, Rua
Vila São Judas Tadeu – Decreto Nº 2.559/78
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Nasceu na cidade de Botucatu (SP)
em 21 de abril de 1912. Era filho
de Joaquim Lyra Brandão e Benedicta da Conceição Lyra. Lutou na
Revolução Constitucionalista de
1932.De retorno à sua terra natal
foi admitido como “desenhista”da
Prefeitura Municipal de Botucatu,
onde aposentou-se. Casou-se em
08 de dezembro de 1941 na cidade de Aparecida de
São Manoel (SP), com Tereza Varoli Rizzo, nascida
em Botucatu no dia 21 de junho de 1915,filha de José
Rizzo e Cezira Varoli. Faleceu em 25 de abril de 1974,
estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

pecializadas, no Mundo Agrário e em suplementos agrícolas de jornais, como o Estado de São Paulo, Folha
de São Paulo, etc... Restaurou o Clube Agrícola de
Botucatu. Ministrou aulas, cursos práticos e realizou
conferencias na área de sua especialidade. Foi grande
incentivador da atividade agrícola no município de Botucatu. Introduziu métodos modernos de conservação
do solo, adubação e de plantio de cereais. Participou
da Revolução Constitucionalista de 1932, no Batalhão
de Piracicaba, tendo sido condecorado com Diplomas
e Medalhas de Mérito. Era casado com a Profa. Ângela Miller Martins. Faleceu em 13 de novembro de 1974,
com 69 anos de idade. Deixou dois filhos : Eng. Paulo
Francisco M. Martins e o Eng. Reinaldo Martins.

Francisco Marques Lara, Rua

Francisco de Oliveira Leite, Avenida

Nasceu na cidade de Málaga, na Espanha, no dia 16 de
julho de 1898. Filho de Antonio Marques Astacho e
Isabel Lara Vera. Em 1914, veio para o Brasil com sua
família . Morou em várias fazendas na condição de
colono. Casou-se com a Sra. Vitória Brino no dia 17 de
novembro de 1923 em Botucatu. Tiveram seis filhos :
Antonio, Domingos, Izabel, Francisco, Ana e Vitória.
Francisco Marques Lara, conhecido por “Chico Peixeiro”, morou na Vila Maria na rua Pandiá Calógeras.
Trabalhou como vendedor ambulante e arrecadava
prendas para as quermesses da primeira igrejinha da
Vila Maria. Foi proprietário do primeiro bar e sorveteria da Vila Maria, conhecido como “Bar do Peixeiro”.
Faleceu no dia 28 de dezembro de 1979.

Veio para Botucatu em 1908. Era casado com a Sra.
Egidia de Oliveira. Ingressou na Estrada de Ferro Sorocabana e, em 1911 foi morar em Porto Martins. Ali
morava e trabalhava como Chefe de Trem no ramal
entre o Porto e Vitória ( hoje Vitoriana ), de 1911 a
1925, quando mudou-se para a Botucatu onde veio a
falecer em 11 de agosto de 1927. Teve onze filhos, sendo
que conhece-se os nomes de nove destes : Ana de Oliveira Barros, Pedro de Oliveira Leite, Roque de Oliveira,
Bento de Oliveira Leite, Benedito de Oliveira Leite, José
de Oliveira Leite ( conhecido na Vila Maria por Zé do
Povo ) , Joaquim de Oliveira Leite ( conhecido na Vila
Maria por Chuvarada ), João de Oliveira Leite (conhecido na Vila Maria por João Tatu ) e Francisco de Oliveira
Leite Filho. Francisco de Oliveira Leite foi um dos primeiros moradores da Vila Maria, e residia na confluência
da atual Rua Armando Salles de Oliveira com a Avenida
Petrarca Bacchi ( Praça do Curió ).

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.458 de 21/11/2003

Francisco Martins Filho, Rua
Vila Santa Catarina – Decreto Nº 3.084/82

Engenheiro Agrônomo , nasceu em Lençóis Paulista,
em 15 de agosto de 1905. Era filho de Francisco Martins e Genebra Martins. Depois do curso ginasial, ingressou na Escola Superior de Agricultura LUIZ DE
QUEIROZ, de Piracicaba, formando-se em 1934. Em
seguida, entrou para o Departamento Nacional do Café.
Depois foi Chefe da Casa da Lavoura de Presidente
Prudente, onde incentivou a cultura do algodão. Em
1943, mudou-se para Botucatu, com a mesma função.
Chefiou também, o Posto de Sementes de Avaré. Exerceu o cargo de Agrônomo Regional e em seguida o de
Delegado Regional, com sede em Botucatu. Em 1935
fez cursos de especialização em café, pelo Ministério
da Agricultura, e em algodão, no Instituto Agronômico
de Campinas. Aposentou-se em 1969, e passou a exercer suas atividades na Chácara Cachoeirinha, no município de Botucatu. Publicou artigos em revistas es-

Jardim Peabiru – Lei Nº 3.713 de 05/11/1997

Francisco Pedro Canto Junior, Prof;
Rua
Parque São Domingos – Decreto Nº 2.402/76

O Professor Canto Junior durante
trinta anos regeu a cadeira de Física e Química da Escola Normal
de Botucatu, conquistando o respeito e admiração de colegas e alunos.
Com o desdobramento da cadeira
em Física e Química em cátedras independentes, o Prof. Canto optou
pela Química ( em 1921 ), sendo nomeada para a cadeira de Física a Profa. Dinorah Dias César. Depois de aposentado o Prof. Francisco Canto Junior
foi residir em São Paulo (SP) onde faleceu.
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Francisco Ribeiro do Amaral, Rua
Jardim Palos Verdes – Lei Nº 2.744 de 04/11/1988

Nasceu em 28 de maio de
1927. Casou-se com Aparecida Maria Thomazini R. do
Amaral com quem teve a filha
Agnes Aparecida Ribeiro
Amaral. “CHIQUITO”, como
era conhecido foi funcionário
da Estrada de Ferro Sorocabana. Exercia a profissão de artífice. Foi renomado esportista ( corrida pedestre ). Participou e venceu os Jogos Regionais da Alta Sorocabana.
Em Botucatu participava das corridas “Duque de Caxias”; também participou de campeonatos em Avaré,
Garça, Curitiba, etc... Foi representante do Brasil no
Chile. Por volta de 1960, encerrou sua carreira, tornando-se treinador de novos atletas. Exerceu essa atividade até 1980, quando adoeceu. Francisco Ribeiro
Amaral, faleceu em Botucatu no dia 22 de julho de
1983.

Francisco Witzler Filho, Rua

Parque Marajoara – Lei Nº 2.856 de 07/07/1989
Nascido em 23 de setembro de 1898, sendo registrado
na cidade de Jaú. Veio para Botucatu em janeiro de
1922 quando da instalação da Companhia Paulista de
Força e Luz, sendo um dos primeiros funcionários dessa
Concessionária. Como tal participou ativamente na fundação dessa Concessionária instalando : Usina Hidroelétrica de Lençóis Paulista, Usina Hidroelétrica do Rio
Pardo – Véu de Noiva -, Rede de Transmissão – Usina
Lençóis – Usina Rio Pardo – Botucatu; Rede de Distribuição nas cidades de Botucatu, São Manoel, Itatinga,
Lençóis e Agudos. Participou junto com a então diretoria à implantação de uma oficina de reparações elétricas nos fundos do antigo Teatr o Spéria de
Botucatu.Casou-se com Eugênia Rodrigues Witzler em
1924, tendo 8 filhos, todos botucatuenses : Nadyr, Francisco, Edenyr, Waldir, Nelzy, Luiz Francisco, José Cláudio e Dinah. Fundou a firma Eletro Mecânica em maio
de 1926.Diplomou-se Engenheiro Mecânico Eletricista em maio de 1927. Em setembro de 1926 se instalou
aqui na Rua Riachuelo, 135 ( hoje Amando de Barros,
1.100 ) já como empreiteiro de obras elétricas da recém criada Companhia Paulista de Força e Luz, cremos ser ele o primeiro empreiteiro dessa concessionária. Desde então participou de todos os empreendimentos de Botucatu, onde além dos serviços elétricos, elaborou e montou o primeiro serviço de água da cidade
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no Capão Bonito e após Mandacaru. Na parte social
foi sócio-fundador da Associação Comercial de Botucatu e Federação das Industrias. Foi presidente e vicepresidente da Misericórdia Botucatuense por 30 anos
seguidos e foi o idealizador da reforma, ampliação e
construção da nova Maternidade desse nosocômio. Deu
seu trabalho e sua técnica na construção da Igreja de
São Benedito, Casa de Retiros Santo Inácio e demais
obras assistenciais e Clube de Campo Rio Bonito. Francisco Witzler Filho foi um ecologista nato e por amor à
Botucatu, dedicou momentos de experiências nas margens do Rio Tietê, e após anos, através de picadas no
meio do mato, ligou o Rio Bonito, numa só reta, à estrada São Manuel – Santa Maria da Serra. Transferiu
sua firma ao filho mais velho, Luiz Francisco Witzler
em janeiro de 1969. Socialmente fez parte em todas as
iniciativas desta cidade que tomou como mãe e que
devotou em todos os anos de sua existência um amor
filial. Francisco Witzler Filho faleceu em 05 de maio
de 1981.

Francisco Vieira de Andrade, Rua
Parque dos Pinheiros – Lei Nº 4.506 de 17/03/2004

Nasceu no dia 30 de abril de 1920, no sitio “Ceilão” no
município de Pardinho(SP) filho de Jesuino Vieira de
Andrade e D. Gertrudes Maria de Jesus. Trabalhou no
Horto Florestal da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Casou-se aos 28 anos com Therezinha Galvão do
Amaral, no dia 16/09/1948 em Itatinga. Foi funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu de 02/09/1957
até 09/10/1987. Foi jardineiro e, Chefe de Setor de Arborização Pública. Foi quem deu inicio ao viveiro de
mudas existente na garagem da Prefeitura Muncipal.

Frederico Bruder, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.127/82
Nasceu em Botucatu, no dia 16 de
setembro de 1885. Casou-se com
a Sra. Matilde Shombech Bluder
com quem teve os filhos : Mario,
José, Paulo, Irene, Alcides, Rosalina e Raduan Bruder. Frederico
Bruder era proprietário rural e lavrador. Colaborou muito com o
Asilo de Mendicidade e hospedava médicos quando de suas visitas aos sítios da
redondeza.Frederico Bruder faleceu em Botucatu, no
dia 02 de setembro de 1953.

Frederico Michelin, Rua

Jardim Reflorenda – Decreto Nº 3.104 de 21/06/1982.
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Jacinto Frederico Michelin, nasceu em S. Dona Tipiave ( Província de Veneza ) Itália, em 12 de
agosto de 1885. Chegou ao Brasil em 07 de julho de 1887. Filho
de Antonio Angelo Michelin e
Maria Luiza Zorzetto. Casou-se
duas vezes. Com a primeira esposa teve oito filhos : Maria, João, Américo, Iolanda,
Pedro e Luiz. Em segundas núpcias com a Sra. Elisa
Rossatto Michelin teve 12 filhos : Josefina, Lourdes,
Tereza, Aparecida, Angelina, Ana, Narciso, Cinira, Osvaldo, Egidio, Alzira e Alcides Michelin. Jacinto Frederico Michelin residiu, por muitos anos, no Sitio Capão Bonito em Rubião Junior. Nessa propriedade cultivava café e criava gado leiteiro e de corte. Em 1949
mudou-se para a cidade, residindo na rua Floriano Simões, 531, até o seu falecimento. Jacinto Frederico Michelin faleceu em Botucatu, no dia 01 de novembro de
1974, aos 89 anos de idade.

Frederico Petry, Rua

Vila Maria – Lei Nº 94 de 05/10/1949
Frederico Petry nasceu na cidade
de Piracicaba, Estado de São Paulo no dia 14 de fevereiro de 1872.
De origem européia, foram seus
pais Jacob Petry, nascido na Alemanha e falecido em 1910, e Ana
Bárbara Krahenbuhl, nascida na
Suíça e falecida em 1925. Foram
seus irmãos : Margarida e Maria Petry, mais conhecida por a “mãe dos pobres”. Aos vinte e
nove anos, casou-se com Isabel Murbach, nascida em 20/
01/1880, também de origem alemã, e suiça pois era filha
de Jacob Murbach, suíço e Catarina Kraner, alemã. Seu
casamento foi realizado em Botucatu, na Fazenda Faxinal e consoante o costume da época, os noivos foram e
voltaram da igreja, a cavalo, sendo isto um fato
pitoresco.Desse casamento, houveram os filhos : João
casado com Isabel Bolognini, Ana Bárbara,casada com
Antonio Chirinéia; Antonio casado com Yolanda Cavalanti; Orestes, casado com Odilla Terra Leillis; Waldemar
casado com Elda Verderesi e Mercedes Petry. Frederico
Petry viveu ao lado de seus pais enquanto eram vivos e
veio com dois anos para Botucatu, quando os mesmos
mudaram-se de Piracicaba, fixaram residência na Chácara Cachoeirinha, hoje Vila Maria. Estudou as primeiras
letras com o Prof. Manoel Theodoro do Amaral conhecido como “Manequinho Mestre” e também com o Prof.
Carlos Constantino Knuppel. De temperamento dócil e
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prestativo, costumava dar a sua cooperação nos balanços
da Casa Cardoso, respondendo pelos negócios, na ausência do chefe da mesma. Foi nomeado, pelo Decreto de 22
de fevereiro de 1902, para o posto de Alferes da Guarda
Nacional, assinada pelo Presidente da Republica Campos
Salles.No inicio de 1914, mudou-se com a família para a
Fazenda Santo Antonio, propriedade de Bernardino Petraróia, na região denominada Santa Maria do Araquá e
ali estabeleceu-se com armazém de secos e molhados,
ferragens, tecidos, etc... Teve como sócio nesse empreendimento os senhores Nelo Cariola e Julio Gonçalves de
Barros. Desse empreendimento restaram-lhe, além da
experiência adquirida, a amargura de ver ruírem seus negócios em que eram muitos os devedores, tardos em pagálo, e os credores havidos em receber, levando a encerrar
as portas definitivamente, saldando, dentro de algum tempo, todos os compromissos assumidos, pois tinha o escopo, o cumprimento integral do dever.Em 1916, voltou para
Botucatu e instalou-se na Chácara Cachoeirinha, onde
viveu durante alguns anos, dedicando-se ao cultivo de café,
cana de açúcar, cereais, algodão e da criação de gado leiteiro. Já com idade avançada transferiu sua residência para
a cidade, à rua General Telles, 403, onde terminou os seus
dias. Frederico Petry foi um homem dócil e bom, em cujo
coração não houve lugar para vanglória, embora lhe sobrassem motivos para isso, pois, por justiça e mérito é
necessário que sejam lembrados benefícios feitos por ele
a Botucatu tais como a Vila Maria, em 06 de abril de 1948,
a Câmara Municipal, por oficio Nº 192/48, assinado por
seu presidente Dr. Antonio Delmanto, comunicava a família , a aprovação de uma lei autorizando a receber por
doação do espólio do Sr. Frederico Petry, uma área de
terreno destinada à construção de casas populares na Vila
Maria, prestando assim significativa homenagem a quem,
em vida, foi um benemérito de Botucatu. Frederico Petry
faleceu em São Paulo, no dia 06 de março de 1948, contando 76 anos de idade, sendo sepultado em Botucatu.

Fued Jorge, Praça

Conj. Hab. Dr. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº3.928
de 09/09/1999
Fued Jorge nasceu na cidade de Pirambóia, no dia 04
de fevereiro de 1913, sendo filho do Sr. João Jorge e
da Sra. Ana Simão. Era casado com a Sra. Izabel Rodrigues Jorge e desta união nasceram os filhos : Rubens, Marlene e Roberto. Residiu em nossa cidade por
45 anos, tendo morado no bairro do Lavapés. Foi comerciante à rua Amando de Barros.Era membro da Sociedade de Cultura Árabe de Botucatu. Faleceu em 15
de março de 1996.
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Gabriel Ragi Zacharias, Rua
Jardim Bom Pastor – Decreto Nº 2.861/80

Nasceu em Hamat, no Líbano,
em 5 de outubro de 1879. Era filho de Jacob Ragi Zacharias e de
dona Salime Zacharias. Veio para
o Brasil em 1894, fixando residência na cidade mineira de Benfica. Em 1902 regressou ao Líbano. Lá, em 1903, casou-se com
a patrícia Martha Tanil. Em
1905, voltou novamente ao Brasil. Gabriel Ragi Zacharias foi residir em Tiete(SP).
Depois, morou em Conchas, Laranjal Paulista e, finalmente em Botucatu, onde viveu e faleceu aos 09 de
outubro de 1970, com 91 anos de idade. Do seu casamento deixou os seguintes filhos : Nicolan, falecido
em 1926; Carmela, falecida em 1969, deixando viúvo
o Sr. Neil Cury; Profa. Diuen; Profa. Nair; Profa. Sálua,
casada com Jorge Felipe; Profa. Laila, casada com o
ex-vereador Horif Jorge; Jacob e Neila, casada com
Ibraim Rage Zacharias.Gabriel Ragi Zacharias era homem do comércio. Dono de apreciável cultura, era profundo conhecedor da civilização árabe e da história
brasileira.

Galvão Severino , Rua
Vila dos Lavradores –

Antonio Galvão Severino, nasceu por volta de 1826.
Era fazendeiro e comerciante; possuía terras dos lados
do rio Capivara. No ano de 1860, aparece como Procurador da Xâmara, já em 12 de fevereiro de 1861 tomou posse como Vereador à Câmara Municipal de Botucatu exercendo o mandato até 1865.

Gardênia, Rua
Jardim Bom Pastor –

Arvore pequena e ornamental, da família das rubiáceas, de flores alvas, aromáticas , solitárias, axilares e
terminais, e cujo fruto é baga oblonga, hexágona, glabra, amarela, com sementes envolta em polpa vermelha; jasmin do cabo.

Garibaldina Pinheiro Machado To-
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losa, Profa; Rua

Vila São Lúcio – Lei Nº 586 de10/04/1957
Ótima educadora, foi uma das primeiras professoras
do grupo escolar “Dr. Cardoso de Almeida”, inaugurado em 1895. O primeiro diretor desse grupo foi o seu
esposo prof. Benedito Maria Tolosa, que deixou renome no magistério paulista. Em 1897 dirige, juntamente com seu esposo, o Colégio São Paulo, com internato
e externato para os dois sexos. Tolosa, casado com
Garibaldina, deixou vários filhos. Dois deles se tornaram professores da Faculdade de Medicina de São Paulo. Benedito Pinheiro Machado Tolosa, era professor
de ginecologia e obstreticia; Adherbal Tolosa foi catedrático de neurologia.

Gaspar Ricardo Junior,Dr; Rua

Vila dos Lavradores – Lei de 20 de junho de 1930.
Antiga rua Sorocabana
Nasceu em São Paulo (SP) a 05 de
agosto de 1887, bacharelando-se
em 1904 pelo Ginásio do Estado.
Como estudante de engenharia,
trabalhou na construção do Viaduto de Santa Ifigênia. Engenheiro
Civil pela Escola Politécnica de
São Paulo em 1912, quando foi nomeado Assistente do Gabinete de
Física Industrial e Eletrotécnica desta mesma escola.Em
1914 ingressou para a Comissão Fiscal da Estrada de
Ferro Sorocabana como Engenheiro Fiscal. Em 1916
foi Chefe do Trafego da E.F.Sorocabana Ry.Co., deixando esse cargo e voltando à referida Comissão.Entre
1919/1927 foi Chefe da Linha, do Trafego e da Locomoção da E.F.S. , assim como lente substituto e depois
efetivo da X Secção da Escola Politécnica.Nos períodos de 1927/1930, março de 1931 e meados de 1932 a
1934, foi Diretor da Estrada de Ferro Sorocabana. Em
1931 esteve como Chefe da Locomoção, seu cargo efetivo. Foi ainda : Diretor do Departamento Central de
Munições; Membro da Comissão do Plano Nacional
de Viação; Comissário Técnico da Comissão de Rede
da E.F.S.; substituto de várias cadeiras da Escola Politécnica; Lente Catedrático da Cadeira de Estradas; Presidente do Rotary Club e do Club Piratininga; Professor do Club Paulista de Planadores; Chefe da Comissão de Padronização do Material Ferroviário. Quando
Diretor da E.F.S. muito contribuiu para com os ferroviários de Botucatu, sendo o responsável pela construção da estação ferroviária local. Faleceu em 3 de maio
de 1937, na capital de São Paulo.
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Gastão Dal Farra, Prof., Rua

Jardim Dona Carolina – Decreto Nº 3.927/86
Nasceu em Botucatu no dia 10 de
outubro de 1915. Filho do Sr. Baptista Dal Farra e Dna. Carolina
Rizzo Dal Farra. Estudou o primário na Scuola Italiana “Dante Alighieri” (Botucatu) e Curso Primário Anexo à Escola Normal de Botucatu. Secundário e Normal pela
Escola Normal Oficial de Botucatu (1936). Professor Secundário de Desenho. Foi renomado Prof. De Desenho da Escola Industrial “Armando Salles de Oliveira” de Botucatu, cargo para o qual
foi nomeado em 08 de maio de 1939, por meio de concurso de Provas e Títulos. Ocupou, em 1950, a ViceDiretoria e, em 1962, de Diretor da Escola Industrial
na qual foi, durante muitos anos professor. Foi desenhista da Equipe de Construção do Túnel da Estrada
de Ferro Sorocabana, em Botucatu ( 1949 ). Calígrafo,
realizou Títulos de Cidadania, Trabalhos em Pergaminho, Estudos de Brasões e Gravações em metal, atividade que só abandona em 1983 por motivos de saúde.
Foi o autor, juntamente com Hernâni Donato, do primeiro Brasão de Armas de Botucatu. Exerceu as funções de Assessoria Heráldica a diversos municípios
acerca de respectivos Brasões e Bandeiras. Folclorista, contribuiu em 1960 para as Conferências do Prof.
Malba Tahan, oferecendo os seus conhecimentos sobre a cultura botucatuense, ilustrando-a com exemplos
dos usos e costumes locais, seu anedotário, seu cancioneiro. Colaborou com Frei Fidélis da Mota nas investigações acerca da origem oculta das “Três Pedras” situadas na região de Botucatu. Gastão Dal Farra faleceu no dia 23 de fevereiro de 1986. Foi casado com a
Profa. Jesumina Domene Dal Farra e teve as filhas :Maria Lucia ; Maria Silvia ;Maria Márcia e Maria de
Fátima Dal Farra.

Gastão Thomaz de Almeida, Jornalista, Rua
Jardim Alvorada – Decreto Nº 3.245/82

Filho de João Thomaz de Almeida e Maria Andrade de Almeida.
Brasileiro, natural de Botucatu,
nascido em 06 de janeiro de 1927.
Casado com D. Irene Ferreira Thomaz de Almeida. Sociólogo rural,
formado pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP;
Curso de pós-graduação em Ciências Sociais Aplica-
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das, no México; Curso de divulgação agrícola, nos Estados Unidos; ex-chefe do Serviço de Relações Públicas e imprensa, da Secretaria de Agricultura; autor de
capítulo sobre agricultura e pecuária em São Paulo, no
livro “São Paulo: Terra e Povo”, editado pela
Globo(RS); ex-editorialista de Fato Econômico ( Diário de São Paulo ) ; ex-secretário da Gazeta Mercantil,
colaborador de várias revistas agrícolas de São Paulo.
Ingressou no jornalismo em 1952 – na Empresa Folha
da Manhã, como revisor. Gastão participou ativamente da vida sindical; foi um dos fundadores do movimento de oposição que em 1975 elegeu Audálio Dantas para a presidência do Sindicato dos Jornalistas, sendo eleito 1o secretário. Foi reeleito nas duas gestões
seguintes, como Delegado representante à Federação
Nacional dos Jornalistas. Na qualidade de Diretor do
Sindicato elaborou importante trabalho de reconstituição da história da imprensa paulista, possuindo um dos
melhores arquivos a respeito. Gastão era o principal
responsável pelo Centro Paulista de Pesquisa e Memória da Imprensa, que organizou exposições comemorativas do Centenário de Nascimento de Monteiro Lobato; do Centenário do jornal “Tribuna do Norte”, e 50
anos de fotografia de Antonio Pirozelli. Ao longo dos
quase oito anos que Gastão esteve na direção do Sindicato, seguramente foi um dos jornalistas que mais trabalharam pela sua categoria e pela imprensa; não tendo, contudo, concluído seu maior projeto : o livro que
estava organizando sobre a história da imprensa do
interior.Faleceu em 1982.

Genaro Gianini, Rua

Parque Residencial Primavera – Decreto Nº 3.257/82

Genova, Via

Residencial Chácara Santo Antonio
Cidade do norte da Itália, capital
da província de Genova e maior
porto do país, situada na extremidade do golfo de Genova. Ocupa
as encostas dos Appeninos ligures
entre o rio Polcevera a W e o rio
Bisano a E. A cidade dispo-se em
anfiteatro ao longo da costa, dominada por elevações vizinhas. Compreende um núcleo central, medieval, de estrutura caótica, que abrange parte da zona portuária; uma área de bairros modernos, residenciais, especialmente a N e E; e a zona industrial aW e NW. As mais notáveis obras arquitetônicas de Genova são as igrejas, destacam-se as de Santa
Maria di Castello ( séc. XI ), São Cosme e São Damião
( séc. XI ), São Donato ( 1.189 ), São Giovanni di Prè,
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Catedral de São Lourenço e Basílica de Santa Anunciatta. Diversas ruas são estreitas, tortuosas e interrompidas por escadarias. Para facilitar o acesso ao porto
foram construídos túneis. A comunicação com os subúrbios situados em elevações é facilitada por ferrovias funiculares e elevadores. Genova liga-se por rodovia e ferrovia a várias cidades italianas e a Nice ( Franca ), e dispõe de um moderno aeroporto. As atividades
industriais que se concentram nos subúrbios do W e no
vale do Polcevera compreendem a siderurgia, construção naval, fabricas de material ferroviário, munição,
produtos químicos, cimento, tecidos,papel, além de usinas de açúcar e refinarias de petróleo.

Genoveva de Cara da Silva, Rua
Jardim Botucatu – Lei Nº 3.650 de 25/06/1997

Nasceu em 25 de agosto de 1949, em Botucatu, sendo
filha de Manoel de Cara e Dionísia Domingues Venâncio de Cara. Era casada com o Sr. Oscarlino da Silva e,
desta união nasceram três filhos : Oscarlino, Luzilene
e Gislaine. Trabalhou como cozinheira no “Restaurante do Vovô”, no Distrito de Rubião Junior e, na Usina
de Açúcar, em São Manuel. Faleceu em 24 de maio de
1996.

Genoveva de Souza Barros, Rua

Jardim Santa Elisa – Lei Nº 4.086 de 29/11/ 2000
Nasceu no dia 12 de novembro de
1909 em Botucatu. Seus pais foram Joaquim de Souza Nogueira
Sobrinho e Brandina Alves Pedroso. Casou-se com Paulo Francisco de Barros com quem teve os filhos Eunice, Joaquim, Vera Maria e Elí. Seu marido era agricultor e pecuarista. Com o falecimento do esposo, Genoveva assumiu as rédeas na direção
da propriedade. A atividade na fazenda resumiu-se na
produção de leite e na plantação para a subsistência de
todos.Atuava como o centro de toda atividade da Fazenda, seja na luta doméstica como na assistência aos
problemas dos empregados e respectivas famílias – importante atividade desenvolvida era a de alfabetização
dos filhos dos empregados e até dos próprios pais –
todos a respeitavam como se fosse “professora” – o
mesmo pode-se dizer sobre os problemas de saúde acudidos por ela. Genoveva era da tradicional família Souza Nogueira e Alves Pedrosa. Era prima do escritor
Alceu Maynard Araújo membro da Academia Paulista
de Letras e patrono de uma cadeira na Academia Botucatuense de Letras. Era prima do Dr. Geraldo Alves
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Pedroso, grande médico cirurgião na capital paulista e
professor da Universidade de São Paulo. Genoveva era
mulher de muita fé em Deus, leitora fiel da Bíblia Sagrada, pois era de tradicional família evangélica de
Botucatu. Genoveva de Souza Barros, faleceu durante
o sono aos três de outubro de 1979 em Botucatu.

Gentil de Castro, Rua

Conj. Hab. A. H. Delevedove – Lei Nº 3.201 de 21/10/
1992
Nasceu em Botucatu, no dia 02 de julho de 1906 e aqui
faleceu no dia 20 de agosto de 1980. Filho de Antonio
de Castro e Maria Olympia Gonçalves de Castro, tradicional família de Botucatu. Casou-se no dia 20 de
outubro de 1931 com a Profa. Maura Torres de Castro,
são seus filhos : Junior Torres de Castro, engenheiro,
empresário e renomado radio-amador; Regis Torres de
Castro, engenheiro, eminente líder religioso; Jane Torres de Castro Fortes Lopes, nutricionista. Gentil de
Castro foi destacado funcionário público federal, tendo exercido por muitos anos o cargo de Chefe do Tráfego Postal da então Diretoria Regional dos Correios e
Telégrafos de Botucatu. Quando da extinção da nossa
Diretoria e criação da Diretoria de Bauru, em 1947,
Gentil de Castro liderou, com outros colegas de repartição e com apoio da política local e do Deputado Cunha Bueno, a vitoriosa campanha pela manutenção da
nossa Diretoria, que permaneceu em Botucatu, embora fosse criada outra em Bauru. Foi nomeado Diretor
Regional, tornando-se o primeiro botucatuense a exercer esse importante cargo de projeção nacional, de escolha e nomeação do Presidente da República, nele
permanecendo até a sua aposentadoria.

Gentil Germano de Carvalho, Rua

Chácara dos Pinheiros – Projeto de Lei Nº 014 de 08/
05/1995.
Nasceu em Poços de Caldas/MG
no dia 20 de dezembro de 1923.
Filho de Lázaro Germano e Luzia
Teixeira de Carvalho. Casou-se em
08 de maio de 1949 em Agudos/
SP, com a Sra. Maria Ramalho de
Carvalho, hoje residente à rua Marília, 282 – Vila Antártica. Tiveram
os filhos : José Roberto de Carvalho( proprietário da
Serralheria Antártica ); Maria Ângela de Carvalho Spago ( Funcionária da UNIFAC ); Gentil Germano Filho
( Proprietário da Serralheria IMDEME ) e Sergio Luiz
Carvalho ( Funcionário da UNESP ). Gentil Germano
de Carvalho mudou-se para Agudos em 1930, e para
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Botucatu veio em 1949, aqui residindo até o seu falecimento. Cursou as primeiras letras e o ginásio em Agudos. Fez o curso de Técnico em Contabilidade na Escola Senac de Botucatu. Foi trabalhador rural, operário das industrias SAMBRA e no Setificio Glória, em
Agudos. Foi funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana – Botucatu – iniciando sua profissão na ferrovia
como Artífice, em reformas de casas da E.F.S., como
servente e pintor, e com o passar do tempo foi galgando promoções através de concursos, aposentando-se
como Oficial Administrativo. Participou ativamente na
formação da FEPASA ( Ferrovia Paulista S/A ), quando de sua transformação de E.F.S. para FEPASA. ; organizando e presidindo reuniões em todo o Estado de
São Paulo, principalmente em Campinas e na capital,
ministrando e orientando serviços para toda a classe
de profissionais, inclusive para engenheiros na formação da nova ferrovia, sendo que pela sua dedicação e
capacidade era muito requisitado pelos seus
superiores.Depois de aposentado ainda exerceu diversas profissões : foi proprietário da Banca de Jornais e
Revistas da Praça Isabel Arruda de 1981 a 1985. Foi
ministro da Eucaristia da Vila dos Lavradores, Congregado Mariano, onde exerceu as funções de Zelador,
Tesoureiro, Secretario e Presidente. ; Festeiro da Vila
dos Lavradores por diversos anos; Fundador(1957) da
Conferencia Vicentina Nossa Senhora do Rosário de
Fátima; Membro da Sociedade São Vicente de Paulo
onde exerceu os cargos de secretário, tesoureiro, VicePresidente e Presidente. Foi Presidente do Conselho
Particular da Vila dos Lavradores. Trabalhou em prol
da construção da Igreja Matriz da Vila dos Lavradores.
Gentil Germano de Carvalho faleceu em 07 de maio de
1993.

Gentil Lourenção, Estrada

Recreio Barra do Capivara - Distrito de Vitoriana –
Lei Nº 2.981 de 04/04/1990
Filho de Eugenio Lourençon e de
América Basso Lourençon, nasceu em Botucatu no dia 21 de julho de 1923; ferroviário aposentado desde 1955 pela Estrada de
Ferro Sorocabana. Casado com a
Sra. Ana Bordinhon Lourençon
com quem teve os filhos : Ronaldo, Cleuza Maria, Luiz Carlos e Álvaro Sérgio Lourençon. Foi um dos primeiros a residir nas barrancas
do Rio Tiete pelos idos de 1958, próximo à Estação
Ferroviária do Porto Martins, quando naquela época
ainda existia o leito da Estrada de Ferro. Devido à situação financeira começou a dedicar-se à pesca como
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profissional para poder aumentar seu salário. Em 1960,
quando o Rio Tiete foi reprezado com a barragem de
Barra Bonita, seu humilde rancho já era localizado no
Recreio da Barra do Capivara, já conhecido como Rio
Bonito Campo e Náutica . Seu rancho foi sempre freqüentado por curiosos que gostavam e admiravam ver
os peixes trazidos de suas pescarias e também muitos
amigos ali gostavam de se reunir devido à grande amizade e o calor humano que sentiam naquele homem.
Gentil Lourençon sempre auxiliou os rancheiros e amigos em inúmeros serviços como : instalação hidráulica, elétrica, construção de focas, cercas, etc... Entendia de todos os sistemas de motor de popa, motivo pelo
qual atendia a todos que apareciam com problemas
desse tipo.Em 1972, na gestão do Sr. Luiz Aparecido
da Silveira, Prefeito da época, foi o primeiro funcionário da Prefeitura Municipal no Rio Bonito. Sua missão
era atender a manutenção da Balsa que atravessava diariamente aquela represa, do ponto da Balsa para o
Balão e atendia também a manutenção do Grupo Escolar que até hoje funciona no local. Teve um papel importante na construção da Igreja Nossa Senhora dos
Navegantes, que hoje funciona no Rio Bonito.Esse homem só deixou o Rio Bonito em 1981, quando teve
problemas de saúde. Mudou-se para o bairro da Boa
Vista onde veio a falecer no dia 11 de fevereiro de 1990.

Geraldo Biral, Estrada

BTC – 462 – Lei Nº 3.820 de 25/08/1998
Nasceu no dia 23 de outubro de
1937, na cidade de Botucatu, na
chácara de seus avós maternos, Sr.
Domingos Sartor e Rosa Faloppa
Sartor, nas proximidades de Rubião Junior e da Rodovia Marechal
Rondon, sendo filho de Carlos
Biral e Sra. Maria Sartor Biral.
Depois seus pais mudaram-se para
um sitio na encosta da serra, próximo ao rio Bocaina,
onde o pequeno Geraldo, desde cedo começou a tomar
gosto pela agricultura e pecuária. Passou pelos bancos
escolares e cursou até a segunda série ginasial, na Escola Industrial de Botucatu. Em sua juventude participou do Esporte Clube do Bairro Alto. Muito contribuiu com o esporte de seu bairro. Com muito trabalho
a família adquiriu a Fazenda Santa Maria, ao pé da
serra de Botucatu, próximo à fazenda Lageado, que hoje
é chamada de Santa Maria do Biral, pelos antigos moradores da redondeza.Nessa fazenda cultivaram milho
e café.Geraldo Biral e seu pai Carlos, ganharam muitas condecorações por serem um dos maiores plantadores de milho da região de Botucatu, nos anos de 1966
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e 1967. Anos após, adquiririam caminhões para transportar cana de açúcar para a Usina Indiana e leite para
o Laticínio instalado no Bairro Alto. Chegou a ser um
dos maiores produtores de leite da região de Botucatu.
Agropecuarista, tomava parte nas entidades rurais e
pecuárias : Leilões de gado na Hípica ou no Boilão,
cursos da Casa da Lavoura, exposições de implementos agrícolas e de gado.Foi um dos colaboradores da
Biblioteca Municipal de Botucatu. Formou uma fazenda no município de Pedra Preta – Mato Grosso – Fazenda Santa Maria do Rondon. Católico, não gostava
de faltar às missas aos domingos. Era assíduo freqüentador da Igreja Nossa Senhora de Lourdes e Igreja do
Menino Deus, no Bairro Alto. Era casado com Tereza
Domingues Biral e, desta união nasceram os filhos :
Tereza Cristina Domingues Biral, Célia Roberta Domingues Biral e Luiz Geraldo Domingues Biral. Faleceu, em 03 de janeiro de 1996.

Geraldo Dionísio, Travessa
Lajeado – Lei Nº 3.690 de 24/09/1997

Nasceu em 18 de maio de 1941, filho de Onofre Dionysio e Iracema Isidoro Dionysio.Cursou o Primário
no Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida” e Ginásio
Comercial na Escola SENAC de Botucatu. Prestou o
Serviço Militar em 1960, sendo condecorado com a
medalha de “Maior Dedicação ao TG”, pelo bom comportamento. Era motorista profissional. Trabalhou na
S/A Paulista de Construções e Comércio; Duratex S/
A; Caterpillar Brasil S/A; Empresa Auto Ônibus São
Manuel; Prefeitura Municipal de Botucatu; Hidroplas;
Rápido Serra Dourada;Via Mapri Viagens e Turismo
Ltda .Faleceu em 28 de novembro de 1993.

Geraldo Lima, Avenida

Recanto Arvore Grande – Lei Nº 3.398 de 07/03/1995
Natural da cidade mineira de São João Del Rey, fez de
Botucatu sua cidade adotiva. Casou-se com a Sra. Ana
Gentil de Lima.

Geraldo Pedro Longo, Rua

Vila São Luiz – Lei Nº 3.027 de 12/09/1990

Nasceu na cidade de Igaraçu do
Tiete no dia 28 de agosto de 1915.
Filho de Diomé Pedro Longo e de
d. Filomena Zanelli Pedro Longo,
residiu em Botucatu desde o ano
de 1947 – na rua Capitão Tito, 108
na Vila São Lúcio. Geraldo Pedro
Longo trabalhou na antiga Estra-
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da de Ferro Sorocabana, por 32 anos. Casou-se com a
Sra. Colomba Maganha Pedro Longo com quem teve
dois filhos : José Sebastião Pedro Longo e Antonio Aparecido Pedro Longo. Faleceu no dia 04 de julho de 1985.

Geraldo Tancler, Rua

Residencial Vila Di Capri – Lei Nº 4.916 de 30/04/
2008
Nasceu em Pirambóia, SP em 1º
de abril de 1925. Filho de Carlos
Antonio Tancler e Maria Degaspari. Veio para Botucatu ainda
bebê e daqui nunca mais saiu.
Residiu na primeira casa da Avenida Dr. Vital Brasil, casa da antiga Estrada de Ferro Sorocabana,
onde passou toda a sua infância e
juventude. Estudou as primeiras séries na antiga escola Dr. José Gomes Pinheiro e depois na Escola Técnica
Industrial, no curso de Mecânica, onde se formou. Filho de Mestre de Linha da Estrada de Ferro Sorocabana não poderia deixar de seguir a carreira do pai, também se tornou Ferroviário por 30 anos. Trabalhou no
escritório da Ferrovia, onde funciona a Secretaria Municipal de Saúde, trabalhando junto com o Dr. Nelson
Dib Saad. Seu pai, Sr. Carlos Tancler, foi quem criou o
mecanismo para que as máquinas dos trens fizessem a
manobra no pátio da ferrovia ( virador de máquinas ),
existente até hoje no pátio de manobras da FEPASA. A
Ferrovia foi a grande alimentadora do desenvolvimento e progresso da região de Botucatu, além de ter sido
a grande empregadora dos botucatuenses e era o grande orgulho desse ilustre cidadão, que ao falar da Ferrovia seus olhos se iluminavam. Geraldo Tancler vivenciou todas as transformações da Ferrovia – EFS para
FEPASA – e até a grande tristeza de sua vida, que foi a
sua privatização. Lamentava profundamente alertando
para o sucateamento e o esquecimento da importância
da Ferrovia, dizendo que ela deveria ter sido modernizada e não privatizada, pois era um meio de transporte
barato e que não trazia conseqüências à rodovias brasileiras e nem danos ao meio ambiente. São irmãos de
Geraldo Tancler : Oswaldo, Oscarlino, Carlos, Idalina,
Alice, Luzia e Helena. Dedicou-se ao Centro Cultural
de Botucatu, na captação de associados, pois o antigo
Centro Cultural havia ardido em chamas e perdido grande parte de seu acervo. Trabalhou junto com o Dr. Arnaldo Moreira Reis reorganizando o Centro Cultural
de Botucatu que, com o apoio dos sócios, da imprensa
e o interesse público, conquistou a doação de área para
a construção de sua sede própria, na Praça 15 de Novembro frente para a Rua General Telles, onde tam-
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bém seria abrigado o teatro Amador ( TAENCA ) e o
Canto Coral do Padre Pissani. O Teatro foi construído
ao lado e a Associação de Canto Coral não vingou. O
Centro Cultural ocupou sozinho o prédio e criou o Primeiro, senão único, Banco de Dados Históricos, que
se destinava a armazenar dados sobre a história de
Botucatu para que, no futuro, a memória não se perdesse. Sempre dedicado à cultura da cidade, foi músico do Conjunto Regional da Rádio Emissora de Botucatu – PRF-8, e da Orquestra Imperial, tocando pandeiro e bongô com grandes nomes como Galvani, Progresso Garcia, Zezinho e outros. Era apelidado de “ O
diabo loiro do pandeiro”. Tocou nos grandes clubes
sociais, abrilhantando os bailes da cidade. Dedicou-se,
como voluntário, à Associação Atlética Ferroviária, foi
sócio fundador da Associação Atlética Botucatuense e
sempre foi um grande incentivador do futebol profissional em nossa cidade. Casou-se com Dona Nilza Thereza, com quem teve quatro filhos : Sergio Henrique
que é Sub-Tenente da Reserva da Policia Rodoviária,
Profa. Ana Maria Tancler Stipp que é Diretora Técnico-Administrativa Aposentada da Câmara Municipal
de Botucatu, Francisco Carlos, Administrador de Empresas na Expande Corretora de Imóveis e Rogério José
comerciante na cidade de Macatuba. E seus filhos lhe
deram nove netos. Geraldo Tancler era Católico praticante. Fez da religião católica a sua orientadora de vida
e conduta. Praticou e exerceu os ensinamentos religiosos, juntamente com sua esposa na educação e formação de seus filhos e netos. Foi Vicentino da Sociedade
São Vicente de Paulo, levando aos menos favorecidos
conforto material e espiritual. Fiel aos ensinamentos
religiosos, participou ativamente, dos eventos da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, aquém era muito
devoto, pois residia próximo à Igreja e pertencia àquela comunidade. Geraldo Tancler faleceu em 23 de agosto de 2001.

Gerânios, Rua

Parque Residencial Convívio –
Designação comum a várias plantas ornamentais, da família das geraniáceas, pertencente aos gêneros
Geranium e Palargonium, originárias da Europa, dotadas de belas
flores, especiais para guarnecer
canteiros e jardineiras, e cujo fruto é cápsula. São tidas por medicinais.

Gereone Rubin, Avenida

Jardim Botucatu – Rubião Junior – Lei Nº 3.436 de 22/
08/1995
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Nasceu em 10 de março de 1909 na Prata de Botucatu
( atual Pratânia ). Cursou o primário na terra de origem. Residiu em São Manoel onde matriculou-se como
seminarista, cursando teologia e filosofia até o penúltimo ano da conclusão dos cursos. Vendo que sua vocação não era o sacerdócio religioso, deixou o seminário, para trabalhar como carpinteiro. Como carpinteiro
prestou relevantes serviços na Fazenda Monte Alegre
de Botucatu, onde com seu dinamismo contribuiu para
o crescimento daquela região rural. Ministrou aulas noturnas para jovens que quizessem aprender a referida
profissão. Transferiu residência para Botucatu onde
casou-se e foi funcionário das Industrias Blasi, onde
trabalhou até os 63 aos. Rubin contribuiu para a fabricação das famosas maquinas agrícolas Blasi, que eram
exportadas para todo o mundo inclusive para a África.
Faleceu em 1972.

Geronymo Guerreiro, Travessa

Vila dos Lavradores – Lei Nº 3.563 de 11/09/1996
Nasceu em Botucatu, aos 01 de fevereiro de 1910. Era
filho de Manoel Guerreiro e Rosa Bárbara Guerreiro.
Foi casado com a Sra. Lizena Betta Guerreiro e, desta
união, nasceram os filhos : Maria de Lourdes, Maria
Cecília e José Arnaldo. Em 25 de fevereiro de 1937,
começou a trabalhar na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde aposentou-se na função de Agente, após
30 anos de inestimáveis serviços prestados à ferrovia.
Residiu durante 55 anos na Vila dos Lavradores. Faleceu em 18 de fevereiro de 1992.

Germano Pirré, Rua

Recreio Barra do Capivara – Distrito de Vitoriana –
Lei Nº 3.003 de 20/06/1990
Brasileiro naturalizado, nasceu em 05 de maio de 1891.
Veio para Porto Martins em 1911, onde casou-se em
1916. Era Chefe das Oficinas da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Construiu e dava toda a manutenção à
navegação entre Barra Bonita e Porto Martins. Tomava conta do Posto de Combate à Malaria mantido pelo
governo e , foi o pioneiro na erradicação da malária na
região. Foi nomeado Inspetor de Navegação, quando
da mudança dos vapores, feita por ele, para Juquia;
mesmo quando se aposentou em 01 de abril de 1951,
continuou residindo em Porto Martins. Germano Pirré
era Grão Mestre da Maçonaria - Grau 33 – Mudou-se
para Botucatu em 1964 quando Porto Martins foi inundada com a construção da represa de Barra Bonita.
Germano Pirré faleceu em 08 de março de 1978.
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Germano Tavares, Rua

Jardim Aeroporto – Lei Nº 3.924 de 02/09/1999
Nasceu em Pardinho (SP), no dia 11 de junho de 1911,
filho de Manoel Tavares e da Sra. Maria Adelaide. Era
casado com a Sra. Ana Mathilde Tavares e desta união
nasceram os filhos Antonio, Aurora, Judithe, Ademar,
Sônia e Gerson. Foi funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu, onde ingressou como Diarista no Setor de Conservação de vias públicas( 27/12/1948 ).
Aposentou-se como Chefe da Seção de Limpeza Pública. Faleceu em 16 de dezembro de 1992.

Germino Daltin, Rua

Vila Cidade Jardim – Decreto Nº 3.190 de 29/09/1982.
Nasceu na cidade de Tietê/SP, no
dia 01 de janeiro de 1911, ainda
criança mudou-se para Botucatu
com seus pais : Adão Daltin e Julia Dalbel. Trabalhou na fabrica de
sabão “Alvarez e Cia”até 1936 e,
após, ingressou na Estrada de Ferro Sorocabana. Aos 09 de setembro de 1936,casou-se com Rosa
Rodrigues Daltin, dessa união nasceram sete filhos :
Celso, Célia Benedita, Neusa, Antonio, Terezinha de
Jesus, Sergio Julio e Solange Aparecida Daltin. No trabalho exerceu vários cargos, e durante muito tempo,
até a sua aposentadoria, veio a executar a função de
Manobrador, na antiga Estrada de Ferro Sorocabana;
era muito querido pelos companheiros de trabalho, sempre batalhou por melhorias no trabalho, defendia o espírito de equipes e sempre lembrava que o mais importante era “ter qualidade de vida no trabalho e no lar”.
Foi um dos fundadores da Sociedade Anonyma Industrial Botucatuense, onde passou grande parte de seu
tempo em união com os amigos. Participou da Sociedade Amigos da Vila Aparecida, principalmente em
Campanhas Beneficientes e na busca do desenvolvimento urbanístico da Vila em que morava, conseguindo da Administração Pública, sensíveis melhorias em
conjunto para os moradores.Foi sócio fundador do Hospital Regional da Sorocabana em Botucatu, Sócio-fundador da Associação Atlética Ferroviária. Germino Daltin, faleceu aos 10 de outubro de 1962.

Gérson Garavello Faidiga, Rua

Conj. Hab.Arnaldo Leota de Mello – Lei Nº 2.845 de
28/06/1989
O jovem Gerson, filho de família tradicional de Botucatu, integrante de uma família empresarial de grande
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porte “Grupo Garavelo” foi em
vida um moço dinâmico, inteligente, esportista atuante participando
de inúmeras provas de Motocross,
defendendo e honrando o nome de
nossa cidade em competições de
renome no Estado e no Brasil. Filho de Antenor Audo Faidiga e
Clair Garavelo Faidiga, era natural de Botucatu onde nasceu no dia 08 de agosto de
1963. Cursou o Colégio La Salle e era formado em
Administração de Empresa. Após completar esse curso de nível Universitário na Faculdade de Ciências Econômicas e Administrativas de Botucatu, fez curso de
graduação em Tecnologia em Processamento de Dados, na Universidade de Bauru e inúmeros estágios tais
como no Centro de Computação e Informática da Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”,
na área de Desenvolvimento Administrativo Acadêmico – programa de Programação COBOL, e, participou
de outros cursos de extensão universitária, sempre buscando a aprimoração na profissão que escolheu, destacando-se também a sua participação ativa em seminários e simpósios na Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Gerson Garavelo Faidiga faleceu em 16 de julho de 1988.

Gerson Giandoni, Soldado PM; Rua
Conj. Hab. Morada do Sol – Lei N º 3.948 de 06/10/
1999

O Sr. Gerson Giandoni nasceu em
Botucatu, no dia 10 de novembro
de 1949, filho do Sr. João Giandoni e de dona Maria Oliveira
Giandoni. Cursou o primeiro grau
na Escola José Gomes Pinheiro,
em Botucatu. Casou-se com Maria Aparecida Roza e desta união
nasceram dois filhos : Eric José
Giandoni e André Luiz Giandoni. Foi funcionário da
Duratex durante três anos. Em dezembro de 1975, através de concurso público, ingressou na Policia Militar.
Como soldado desenvolveu atividades no serviço de
radio patrulha, no tático móvel, no controle, na patrulha rural, na rodoviária e no serviço interno do quartel
em nossa cidade. Foi, por duas vezes, condecorado com
medalhas por ter arriscado a própria vida, efetuando a
prisão de elementos de alta periculosidade. Faleceu no
dia 29 de maio de 1995.

Gertrudes Bueno, Travessa

Vila Santo Antonio – Lei Nº 3.849 de 05/11/1998
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Nasceu em 02 de julho de 1855, na cidade de Tiete
(SP). Filha de José Mariano Leite e Maria Rita Paes.
Veio para Botucatu com 16 anos de idade. Casou-se
com a Sra. Antonio Bueno e, dessa união nasceram oito
filhos : João, Alfredo, Joaquim, José, Ana, Gertrudes,
Alice e Tereza. Dona Gertrudes não teve estudos, mas
possuía grande inteligência e sempre era consultada
por historiadores que procuravam adquirir informações
históricas sobre Botucatu, sendo, por isso, considerada uma “lenda viva” em nossa cidade. Comemorou seu
centenário em 1955, fazendo parte dos festejos do Centenário da cidade.Residiu em Botucatu por 90 anos.
Faleceu em 10 de março de 1961.

Gertrudes Maria de Souza, Rua

Santo Antonio de Sorocaba – Lei Nº 4.295 de 27/08/
2002
Nasceu em 01 de fevereiro de
1904. Filha de Joaquim Correa
de Moraes e Maria do Espírito
Santo. Casou-se com Antonio
Branco Miranda, com quem teve
os filhos : Lourdes, Aparecida,
Luiz e Silveira. Neta de Manoel
Joaquim Bueno, conhecido por
Manoel Sorocaba, ou Sorocabinha, o qual possuía uma gleba de
terra de quase quatrocentos alqueires e que, por ser
muito devoto de Santo Antonio, doou uma quantia de
terra para a construção de um bairro e uma igreja, o
qual recebeu o nome de Bairro Santo Antonio de Sorocaba. Faleceu em 27 de fevereiro de 1973.

Gilda Conti, Avenida

Jardim Monte Mor – Lei Nº 2.898 de 04/10/1989
Dona Gilda Conti antiga comerciante em Botucatu estabelecida
com livraria e papelaria – “Casa
Conti”, no largo da Catedral de
1925 a 1946. Hermenegilda Ranzani ou como foi conhecida dona
Gilda Conti, nasceu em Piracicaba no dia 27 de julho de 1892, filha dos imigrantes italianos, Luiz e Tereza Ranzani. A
família instalou-se em Lençóis, onde Gilda iniciou seus
estudos primários em escola particular, fez-se jovem e
casou-se com Nazareno Conti, proprietário de livraria,
papelaria e tipografia. Vieram os filhos. Com a intenção de dar melhores estudos aos filhos, mudaram-se
para Botucatu onde estabeleceram-se com livraria e pa-
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pelaria à Rua Monsenhor Ferrari, 19, antiga residência
do Revmo. Monsenhor Ferrari, hoje demolida, e localizada atrás da Catedral velha. Em pouco tempo a Casa
Conti tornou-se ponto de encontro de alunos e professores. Seu Neno e Dona Gilda entregaram-se de corpo
e alma à manutenção e educação dos filhos, única herança que poderiam deixar a eles e a mais preciosa.
Casal de formação católica, prestava relevantes serviços à igreja e à comunidade. Seu Neno Conti como
presidente dos Vicentinos, reunia os confrades, mensalmente em sua vasta sala de jantar para o café após a
missa mensal das conferencias. Presidiu quermesses
para a construção da nova Catedral.Era da Casa Conti
que saía, durante o mês de maio, a procissão das Filhas
de Maria para as solenes rezas do mês em louvor da
Virgem. E era dona Gilda que fornecia a braza para o
turíbio nas bênçãos do Santíssimo e missas festivas.
Também era na grande sala que na 5o feira Santa, reuniam-se 12 velhinhos para a Ceia e depois dos pés bem
lavados saiam em procissão vestidos de Apóstolos para
a cerimônia do Lavapés. A luta para a sobrevivência
era grande, então o Sr. Neno foi trabalhar como mestre
de obras na construção do prédio do “Orfanato Amando de Barros” e depois diretor do jornal diocesano o
“Apóstolo”. Afastado da papelaria dona Gilda passou
a administrá-la e, adquiriu uma maquina de fazer “trutru”, ajudando assim no orçamento mensal. Nessa máquina ela passou “tru-tru”no enxoval das noivas da cidade inteira e no enxovalzinho dos bebês. Em 1929 a
familia e a Casa Conti, transferiu-se para a Praça 15 de
Novembro, 53, no outro lado do jardim. Na Revolução
de 1932 a Casa Conti tornou-se o centro de encontro
dos nossos jovens e valorosos soldados-rapazes voluntários da revolução Constituinte. Em 15 de março de
1933, seu Neno Conti faleceu, aos 47 anos de idade,
deixando dona Gilda viúva, com 39 anos e a responsabilidade de tornar real o sonho que os trouxe à Botucatu. Corajosa, enfrentou a situação, lutou, trabalhou, fez
do balcão e da máquina o seu altar.Tratou com carinho
e devoção, não só seus filhos, mas também seus fregueses amigos. Aos necessitados nunca dona Gilda
negou crédito : fornecia material escolar, emprestava
dinheiro, e não deixou de ajudar a inúmeros estudantes da Normal, no pagamento da “taxa escolar”, pois
nessa época o estudo não era gratuito, eram pagas taxas no inicio de cada semestre.( E era gostoso ouvir a
gratidão dessas professoras aposentadas, lembrando
que graças a dona Gilda puderam chegar ao final dos
estudos ).Ao encerrar suas portas a “Casa Conti”, em
1946, com mais de 20 anos de serviço, cansada pelo
trabalho, abatida pela perda repentina do único filho,
após 1 mês de sua formatura de professor ( foi orador
da turma ) havia realizado seu sonho : dera o diploma
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de professor aos seus 7 filhos : Jovira, Jair, Yvonne,
Dora, Ina, Artidoro e Ana. Gilda Conti faleceu a 5 de
maio de 1969 com 77 anos de idade, deixando seu nome
respeitado e sempre lembrado no comércio.

Gino Cariola, Rua

Vila dos Lavradores – Decreto Nº 3.010/81
Ver rua Domingos Cariola.

Girassóis, Rua

Parque Residencial Convívio –
Planta sublenhosa, de grande porte ornamental, da família das
compostas, dotada de grande capitulo com numerosíssimas flores
de corola ligulada amarelo-laranja e de corolo amarelo-palida, tipo
de corola esse que pertence às flores do disco, as quais tem entre si palhetas pretas, o
que confere ao disco uma tonalidade escura. O seu fruto é aquênio aristado, achatado e popularmente chamado semente.

Glicinea , Rua
Vila Paraíso -

Trepadeira ornamental, originária
da China, da família das leguminosas, subfamília papilionácea,
cujas flores, em cacho, tem comumente a corola de um tom azulpalido, ou, com menor freqüência, rosa claro ou branco. Gloxínia.

Goiás, Rua

Jardim Centenário – Distrito Rubião Junior –
Estado brasileiro situado a leste
da região Centro-Oeste. Tem
como limites : Tocantins (N), Minas Gerais ( L e SE ), Bahia ( L ),
Mato Grosso do Sul ( SO ) e Mato
Grosso (O). Ocupa uma área de
341.289,5 Km2, com uma população de 4.170.906 habitantes ( dados de 1996 ). A Capital é Goiânia .Dispõe
de 232 municipios. As cidades mais importantes são :
Goiânia, Anápolis e Luziânia. Goiás integra o planalto
central, sendo constituído por terras planas cuja altitude varia entre 200 e 800 metros. Paranaíba, Aporé,
Araguaia, São Marcos, Corumbá, Claro, Paraná e
Maranhão são os rios principais. A economia se baseia
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no comércio, na industria ( de mineração, alimentícia,
de vestuário, mobiliaria, metalúrgica, madeireira ), na
pecuária ( principalmente bovinos e bubalinos ) e na
agricultura ( soja, arroz, algodão, Cana-de-açucar ). Os
bandeirantes e pecuaristas de São Paulo foram os primeiros a ocupar a região em busca de terras mais produtivas. Em 1592 foram descobertas as primeiras minas de ouro, mas apenas em 1727 o segundo Anhanguera (Bartolomeu Bueno da Silva ) encontrou o veio
mais rico, perto do qual fundou o arraial de Santana. A
exploração do ouro atingiu o apogeu na segunda metade do século XVIII. Em 1748 foi criada a capitania de
Goiás, desmembrada da de São Paulo, que, em 1824,
tornou-se província. Ao mesmo tempo em que as minas começavam a se esgotar, a lavoura e a pecuária se
transformaram nas principais atividades econômicas, a
partir de 1860. A abertura de estradas e a navegação,
no século 19, facilitaram o escoamento dos produtos,
enquanto a construção das novas capitais – Goiânia (
1935 ) e Brasília ( 1956 ) – favoreceu a economia . Em
1988, o norte de Goiás foi desmembrado, formando o
Estado de Tocantins.

Gradaus, Alameda

Residencial Indaiá –
Indígenas da subtribo pertencente aos caiapós do norte.

Gregório Pedro Garcia, Rua

Vila Paulista – Lei Nº 2.986 de 04/05/1990
Nasceu em Madri, Espanha, em 24 de dezembro de
1904. Logo no primeiro mês de sua existência, transferiu-se, juntamente com sua família, para a cidade de
Botucatu. Casou-se com Antonia de Barros, sendo que
desse matrimônio nasceria o filho Wilson. Em 1932,
ingressou na Industria Blasi, de onde saiu 35 anos depois, em caráter de sua aposentadoria. Neste acontecimento, foi homenageado pela Câmara Municipal de
Botucatu, através do Requerimento Nº 20, de autoria
do vereador da época Sr. Enestor Rodrigues, quando
era Presidente do Legislativo botucatuense o Dr. Antonio Delmanto. Durante 35 anos de bons serviços prestados numa única industria em nossa cidade, foi bom
funcionário, exemplar companheiro e dedicado amigo. Residiu, durante toda sua vida, no Bairro Alto. Era
esportista, vicentino e chefe de família exemplar. Gregório Pedro Garcia, faleceu em 27 de junho de 1972.

Grevilhas, Alameda

Chácara Capão Bonito – Distrito de Rubião Junior –
Arvores da família das proteáceas, de flores amarelas
e vermelhas.
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Guerino Cruzolini, Rua
Jardim Cambuí – Lei Nº 4.442 de
13/10/2003

O Sr. Guerino nasceu em Genova
( Itália ) a 14 de outubro de 1906,
filho de Angelo Cruzolini e Josefina Padovan; veio para o Brasil
em 1914 de onde nunca mais saiu,
naturalizando-se brasileiro. Foi
funcionário da Estrada de Ferro
Sorocabana, onde aposentou-se,
foi Membro da Diretoria do Asilo Padre Euclides, pertenceu à Irmandade de Santo Antonio e participou da
construção da Igreja de Rubião Junior, onde se casou
em 1927, com Luiza Lopes. Por muitos anos fez parte
da Diretoria da Misericórdia Botucatuense, e da Diretoria do Circulo Operário onde participou da construção do novo prédio. Foi Diretor da Associação Atlética
Ferroviária por muitos anos. Pertenceu à Ordem dos
Irmãos Vicentinos, participou da construção da Casa
Santo Ignácio em Rubião Junior, cujo objetivo era servir como um Retiro Espiritual. Foi administrador do
Hospital Regional da Sorocabana.Foi genitor de Odete,
Marta Tereza,Amir Ângelo, Antonio Ângelo, Alcir José
e Ademir. Faleceu no dia 14 de março de 1971.

Guerino Lazarini, Rua

Jardim Alvorada – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.697 de 1o /10/1997
Nasceu em 25 de maio de 1872, na Província de Rovigo, Veneza, Itália. Era filho de Vortunato Lazarini e
Maria Conti Lazarini. Em 09 de outubro de 1888, com
apenas dezesseis anos de idade, imigrou para o Brasil,
fixando residência em Botucatu. Casou-se em 03 de
julho de 1895, com a Sra. Carlota Belunni Lazarini e,
desta união nasceram os filhos : Antonio, Agostinho,
Maria Rosa, Amábile e Vitalina. Foi proprietário do
sitio “Monjolinho” no Distrito de Rubião Junior, onde
se dedicou à cultura do café. Foi um dos pioneiros de
Rubião Junior, onde residiu pelo espaço de 62 anos.
Faleceu em 16 de maio de 1950.

Guido Gimenez, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.511 de 02/04/
1996
Nasceu na cidade de São Paulo (SP), no dia 27 de janeiro de 1926. Filho de Antonio Gimenez e de dona
Anna Martins Sanchez. Casou-se com a Sra. Benedita
do Nascimento Gimenez. Dessa união nasceram seis
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filhos : Antonio Gimenez do Nascimento, Maria Ivani
Gimenez Bertini, Sueli Gimenez Emilio, Cláudio Gimenez do Nascimento, Maria Inez Gimenez da Silva e
Rinaldo Gimenez do Nascimento. Guido Gimenez iniciou sua carreira profissional como ferroviário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana onde aposentouse.Faleceu aos 69 anos, dedicando grande parte de sua
existência ao progresso de Botucatu, participando das
atividades comunitárias com grande abnegação.

Guido Zanotto, Rua

Vila Antarctica – Decreto Nº
2.367/75
Dentre os inúmeros imigrantes italianos que muito trabalharam para
o engrandecimento de Botucatu,
podemos destacar o senhor Guido Zanotto. Nasceu na Itália, em
Padona aos 11 de setembro de
1880.Era filho legitimo do casal
Angelo Zanotto e Lúcia G. Zanotto. Imigrou para o
Brasil juntamente com sua família com apenas oito anos
de idade, vindo a fixar residência na cidade de Botucatu. Em 1903 contraiu matrimônio com a Sra. Ida Belluzzo Zanotto. Desta união conjugal nasceram os seguintes filhos: Virgilio, Pedro, Maria Cristina, Ana Lúcia,
Maria, Deolindo, Alice, Joviano e Guido Zanotto Filho.
Sempre trabalhou como comerciante de sociedade com
seu irmão mais velho, Ricardo Zanotto, montou um armazém de secos e molhados. Desfeita a sociedade com
o irmão em 1911, instalou uma Máquina de Beneficiar
arros e café na rua Galvão Severino. Era muito querido
e estimado pela população botucatuense, devido à sua
força de vontade e sua honestidade. Sempre era convidado a desempenhar cargos de confiança, seja em comissões de obras, ou em instituições de caridade. Foi
membro da Associação Comercial; foi tesoureiro da
Comissão de Obras da Matriz do Sagrado Coração de
Jesus na Vila dos Lavradores, onde trabalhou com muita
garra para que se tornasse realidade um velho sonho
da população do “Bairro da Estação”; foi Vice-Presidente da Casa Pia São Vicente de Paulo, “Asilo Padre
Euclides”; foi membro da Sociedade Italiana de Beneficência; juntamente com seu irmão Ricardo integraram o grupo de fundadores do Banco Ítalo-Brasileiro.
Guido Zanotto sempre foi um homem amigável, honesto, trabalhador, criou e educou numerosa família, tudo
que fez e conseguiu deixou na terra que tanto amava e
que adotou como sua “Botucatu”. Em 14 de setembro
de 1915, por causa dos trabalhos que realizou em prol
da cafeicultura em terras paulistas, foi agraciado pelo
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Governo Italiano com um Diploma de “Honra ao Mérito” e uma medalha de ouro. Guido Zanotto esteve presente nos empreendimentos que visavam o progresso
de nossa cidade. Podemos citar a instalação da primeira rádio de Botucatu, a fundação do Botucatu Tênis
Clube. Em março de 1929 foi um dos instaladores da
Companhia Comissária da Noroeste, em Santos e foi
nomeado seu Vice-Presidente. Depois de uma vida de
intenso trabalho em prol de sua família e de Botucatu,
veio a falecer aos quatorze de junho de 1969, com a
idade de 89 anos.

Guilherme Antonio Bertani, Rua
Residencial Parque Laguna – Lei Nº
4.858 de 28/11/2007

Nasceu em Botuctu/SP, no dia 21
de agosto de 1899. Filho de Luiz
Giovani Bertani e Mellani Toaldo
– imigrantes italianos que escolheram Botucatu para viver e criar
seus filhos. Foi operário da 1a Fabrica de Chapéus de Botucatu e
ajudou na produção deste produto muito comercializado na época. A fábrica situava-se
na antiga Rua Santa Catarina, atual Capitão José Paes
de Almeida. Foi um dos primeiros moradores do Bairro
Alto, atuante na Conferência dos Vicentinos que muito
colaborou para o desenvolvimento desse antigo bairro
de nossa cidade. Faleceu aos 40 anos de idade, deixando viúva Augusta Sartori Bertani e 5 filhos : Narcizo
Augusto Bertani, Vilma Judith Bertani Ricarelli, Ondina Melânia Bertani , Antonieta Bertani Barbosa e Antonio Luiz Bertani.

Guilherme Bártoli, Rua

Vila Antarctica – Decreto Nº 1.559/68
Nasceu em Venância na Itália, a 16 de novembro de
1881. Filho de Ernesto Bártoli e Ângela Bártoli. Ainda
pequeno veio com a família para o Brasil. Casou-se
com Vitória Vampa que era de Veneza. Foram pais de 13
filhos : Maria, Silvestre, Pascoalina, Bertolino, Vitório,
Verginia, Luiz, Tereza, Hermelinda, Angelo, Guilhermina, Gilda e Ursulina. Guilherme Bártoli era um dos sócios das Industrias Bacchi. Foi proprietário da fazenda Nossa
Senhora de Lourdes no bairro do Araquá e da fazenda
Santo Antonio. Possuía uma Chácara na Vila Aparecida e
São Luiz ( 13 alqueires ). Guilherme Bártoli faleceu em
Botucatu, no dia 03 de julho de 1942.

Guilherme dos Santos, Praça

Conj. Hab. Joaquim Vernini – Lei Nº 4.108 de 13/12/2000
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O veterano futebolista conhecido como “ICO”, nasceu
em Botucatu no dia 04 de junho de 1918. Foi funcionário da Empresa Serafim Blasi durante 21 anos. Esportista por natureza, foi titular da Associação Atlética
Botucatuense por vários anos. Elevou o nome de Botucatu através do esporte.Casou-se com Maria de Lourdes Baptista dos Santos com quem teve 3 filhos.Faleceu
em 08 de julho de 1994.

Guimarães, Dr., Rua

Vila Anatarctica – Lei Nº 186 de
21/05/1951
Dr. José Procópio Teixeira Guimarães, nasceu em São João Del Rey
(MG), aos 14 de agosto de 1879.
Tipo perfeito de gentleman, médico da velha guarda, sacerdote de
sua arte, viveu sua vida como um
apóstolo. É que fora educado naquela disciplina de Osvaldo Cruz, de quem fora auxiliar
acadêmico em 1906, na campanha do saneamento da
antiga Capital da República. Assistente igualmente e muito querido Conselheiro Catta Pretta, na sua Casa de Saúde amestrou-se em obstetrícia, a esta dedicando, afanoso,
toda sua vida. Em Ipaussú, para onde se dirigiu logo após
diplomado em 1907, na velha Faculdade do Rio de Janeiro, tornou-se afamado e aí iniciou a clinica. Decorreu sua
vida no trato do operariado e dos lavradores, tendo escolhido sua mais demorada convivência na família ferroviária da Sorocabana. Conheceu-a quando ainda moço, no
prolongamento dos trilhos de nossa Estrada, a partir de
Manduri, onde iniciou seus serviços a 1o de outubro de
1907. Seguiu-a passo a passo no que ela sempre teve de
mais digno de respeito e carinho: suas dores. Conheceu a
luta dos pioneiros e acorria sempre solicito, sob o sol escaldante, sob torrentes pluviais, a pé, no lombo do burro,
onde tombava um dos ferroviários, e com o coração ao
lado da ciência, erguia-o, curava-o, fazendo retornar mais
um destemido à grande batalha para vencer as distancias
do solo pátrio. Ao diplomar-se, em 1907 apresentou a tese
sobre a profilaxia social da tuberculose. Publicou um trabalho sobre a doença de Moller Barlow e outros sobre
spticemias. Em Botucatu, dedicou-se, também, à Misericórdia Botucatuense, dia e noite travando a luta árdua de
salvar os desvalidos das garras da morte, receitando, operando, num desejo supremo de não dar guarida à doença,
não deixar um ser humano ao desamparo da divina arte
de curar. E foi, em Botucatu, onde continuava sua faina de clinico da CAP que a aposentadoria veio dar-lhe
o descanço, embora nunca se conformasse com ela. E
foi uma festa comovente a despedida que lhe oferece-
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ram os ferroviários de Botucatu. Sócio que foi do Centro Cultural de Botucatu, nunca deixou de freqüentarlhe uma sessão, e e nele fez vários estudos focalizando
episódios de sua vida de clinico e mais uma biografia
do saudoso Osvaldo Cruz, quando em 1944, na data
aniversaria do que foi o Embaixador da Cultura Brasileira, o Centro se reuniu para homenageá-lo com o titulo
de sócio honorário.Era casado com a Sra. Maria França
Ramos Teixeira Guimarães, tendo cinco filhos a saber :
Maria da Gloria Guimarães Birraque, Maria Conceição
Guimarães, Esmeralda Guimarães, José Oscar Guimarães
e Antonio Oscar Guimarães. O Dr. Guimarães faleceu
em Botucatu aos 18 de junho de 1945.

Guiomar Milanesi Matheus, Rua
Vila Esperança – Decreto Nº
2.471/77

Nasceu em Avaré/SP, no dia 21 de
janeiro de 1912. Filha de Fioravanti Milanezi e de dona Amália
Milanezi. Casou-se com o Sr. Principino Matheus com quem teve os
filhos : Rosa Maria Matheus Aniceto, Ivone Matheus, Osmar Matheus, Norma Matheus, Lea Matheus Reis. Guiomar Milanesi Matheus participou de
um movimento contra o leite pasteurizado, porque era
muito caro em relação ao leite cru. Gostava de ajudar
as pessoas mais necessitadas. Foi diretora do sindicato
da Estrada de Ferro Sorocabana, pois tinha grande habilidade na organização de greves.Guiomar Milanesi Matheus faleceu em Botucatu, no dia 20 de janeiro de 1969.

Gurupi, Alameda

Individuo que em leilões faz grandes lances fictícios,
de combinação com o leiloeiro.

Gustavo Dias de Assunção, Prof.; Rua
Vila Rodrigues Alves – Lei Nº 252
de 09/04/1952

Nasceu em Tietê, cidade do Estado de São Paulo, a 14 de maio de
1881. Filho do Capitão Alberto
Dias de Assumpção e de D. Luiza
Cecília Assumpção. Nessa mesma
cidade fez o Curso Primário no então afamado “Colégio Ferraz” que
recebeu a visita do Imperador Dom Pedro II, em 1889,
sendo muito elogiado. Em São Paulo fez o Curso Intermediário, no Colégio Americano. Na Escola Complementar de Itapetininga, diplomou-se professor em 1900.
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Em 1901, foi para São Carlos do Pinhal, nomeado professor de uma Escola Isolada que logo foi anexada a
Grupo.Aí ficou até 1905, quando por força maior, deixou sua carreira para atender às necessidades da fazenda Alberto Dias, em Laranjal, herança de seus pais.
Ele não era lavrador de terras e sim de corações e intelectos. Em 1908, sua grande vocação o chamou para
Botucatu, onde, reiniciou sua carreira à frente de uma
Escola Isolada, no então Bairro da Estação. Neste período de sua vida, contou com a valiosa cooperação do
industrial Petrarca Bacchi, que tudo fez pela escola e
pelo professor. Novamente, sua fazenda reclamou sua
presença constante, e então em meados de 1909 deixou Botucatu, transferindo-se para uma Escola Isolada
em Laranjal, em 1910, escola que também foi anexada ao
Grupo. Volta para Botucatu como professor da Escola
Noturna,e, em 1911, funda o “Externato Assumpção” onde
sua vida mais se projetou. Em 1914, a convite do Prof.
Orestes Guimarães, então em Santa Catarina empenhado
em reorganizar o ensino, vai, em Comissão para Florianópolis, como diretor do Grupo Escolar “Lauro
Muller”.Convite honroso foi esse ao professor, e ao Estado de São Paulo, pois sua missão especifica, seria organizar o ensino elevando seu nível o que conseguiu galhardamente, em pouco tempo. Era membro da Igreja Presbiteriana onde exerceu o presbiterato. Foi reorganizador das
finanças da Igreja durante muito tempo, sendo seu tesoureiro fiel e dedicado. Faleceu com 41 anos de idade, anos
bem vividos, cheios de bênçãos.

Gustavo Teixeira Assumpção, Rua
Jardim Dona Nicota de Barros –
Lei Nº 0.522/56

Nasceu em 02 de maio de 1871
em Tietê (SP) e faleceu em Bernardino de Campos a 14 de abril
de 1946. Filho de Augusto Teixeira Campos Assumpção e Ana Paulina da Costa. Gustavo Teixeira
Assumpção era comerciante. Foi
cidadão culto compunha versos e tocava piano. Casou-se
em primeiras núpcias, com Honorina de Almeida Assunção, nascida a 28 de setembro de 1871 e falecida em 03
de janeiro de 1895. Casou-se, em segundas núpcias, com
Cancianila de Almeida Assumpção nascida a 24 de maio
de 1880 e falecida em 1933 na cidade de Botucatu. Do
segundo matrimônio nasceram cinco filhos : Salvador de
Almeida Assumpção, Mariana de Almeida Assumpção,
Maria Apparecida Assumpção, João Batista Teixeira da
Costa e Ana Augusta Assumpção. Todos os filhos eram
pianistas e professores formados pel Escola Normal “Dr.
Cardoso de Almeida” em Botucatu.
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H

Harmonia, Rua
Recanto Azul –

Arte e ciência que tem por objeto a formação e o encadeamento dos acordes, segundo segundo as leis da tonalidade do cromatismo ou, modernamente, através do afastamento mais ou menos radical das categorias tonais. Suavidade e sonoridade do estilo. Consonância ou sucessão
agradável de sons. Adaptação de um texto a uma melodia.

Heitor Quintino Carvalho, Rua
Altos do Paraíso – Lei Nº 3.567 de 17/09/1996

Nasceu em 30 de outubro de
1899, em Ribeirão Grande (SP),
sendo filho de Manoel Pinto de
Carvalho Junior e Balbina Maria Luiza. Cirurgião-Dentista, dedicando-se à essa profissão por 46
anos. Casou-se com a Sra. Anália
Rodrigues de Carvalho, e desta
união nasceram nove filhos : Elza
Carvalho Vicentini, casada com Adhemar Dromani Vicentini; Francisco de Assis Carvalho, casado com Luiza
de Lara Carvalho; Eliza Carvalho Baraúna, casada com
José Carlos Baraúna; Olinda Carvalho Paganini, casada
com o Sr. Domingos Paganini; Manoel Carvalho, casado
com Dulce da Rocha Camargo Carvalho; Daize Aparecida Carvalho Camaleonte, casada com o Sr. Benedito Camaleonte; Heitor de Carvalho, casado com a Sra. Alaise
Badeluci de Carvalho ; Anália de Lourdes Carvalho. Faleceu em 10 de setembro de 1986.

Helena Fulan Gruppi, Rua

Jardim Reflorenda – Lei Nº 4. 219 de 06/03/2002
Nasceu em São Manuel em 20 de março de 1935, Filha
de Antonio Fulan e Justina Fulan. Casou-se com Edson
Gruppi e teve quatro filhos : Carlos Alberto Gruppi, Edison
Luis Gruppi, Silvio José Gruppi e Dulcileia Aparecida Gruppi. Faleceu em 24 de setembro de 2000, aos 65 anos de
idade.Foi a incentivadora da empresa Gruppi Caçamba.

Heleni de Souza Costa, Rua
Jardim Ypê – Lei Nº4.973 de 02/10/2008

Nasceu no dia 25 de janeiro de 1941, em Casa Nova,
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interior da Bahia. Filha de José
Francisco da Costa e Heize de
Souza Costa. Em fevereiro de
1984 chegou a Botucatu, acompanhada de seu marido, Nelson
Queiroz de Souza e de seus filhos
Neiton Souza Costa, Neirivaldo
Souza Costa, Niltonei Souza Costa, Nildonei Souza Costa e Nivaldo Souza Costa ( Nivaldo Ceará ). Durante alguns anos morou na Vila Maria, na rua Pandiá Calógeras e em seguida passou a residir
no Jardim Monte Mor, na rua Hermes Fonseca. Para ajudar no sustento da família foi empresária no ramo de fotografia onde atuava na ampliação de fotos, que na época
era uma técnica revolucionária e de vanguarda. Junto com
familiares fabricava molduras para as fotos ampliadas, atividade que ajudava e gerar empregos para a população de
Botucatu, além de incentivar para que novos profissionais da área se estabelecessem em nossa cidade.Com seu
exemplo de vida e profissional ajudou a criar e formar
sua família, dando bons exemplos. Um de seus filhos, o
Nivaldo Ceará, é o atual (2008 ) Secretário Municipal de
Esportes de Botucatu. Faleceu em Botucatu no dia 22 de
dezembro de 2006, aos 65 anos de idade.

Hélios Monteferrante Junior, Praça
Altos do Paraíso – Lei Nº 4.114 de 13/12/2000

Hélios Monteferrante Júnior, filho de Hélios Monteferrante e Margarita Alvarez Monteferrante, famílias
tradicionais de Botucatu, nasceu aos 17 de fevereiro
de 1967, na cidade de Taubaté- SP e no retorno de sua
família para a nossa cidade, Junior contava com apenas 18 meses de idade. Aqui cresceu e iniciou seus estudos no IECA, posteriormente cursando várias escolas como : Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”,
Colégio La Salle, Escola “Martinho Nogueira” e por
fim na Escola Estadual “Prof. José Pedretti Neto”. Na
Escola Martinho Nogueira participou ativamente na organização da biblioteca da escola e de muitas obras do
Centro Cívico Escolar. Durante a sua trajetória estudantil, Hélios Monteferrante Júnior, sempre se destacou pela sua dedicação e inteligência, dotado de um
espírito de liderança nato, que pela maneira especial
de lidar com seus colegas, conquistava com facilidade
e carinho, respeito e admiração de todos. Hélios era
funcionário estagiário do Departamento Técnico das
Indústrias CAIO como auxiliar na área de projetos.
Antes porém, estagiou na Hidroplás S/A, passando por
diversas seções da empresa e em especial no Departamento de Manutenção Mecânica onde mais se identificou. Tinha o dom para mecânica. Era artista plástico e
espiritualista nato. Fez parte dos artistas plásticos da
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cidade e teve como mestre a Professora Maria Inês Basseto Coelho. Faleceu em 03 de abril de 1984.

Henrique Coelho Gomes, Rua

Henrique Bokermann, Praça

Nasceu na Província de Leon –
Espanha – no dia 23 de abril de
1896. Filho de Luiz Coelho Gomes e Salustiana Gomes. Casouse com Philomena Maldonado
Gomes, sendo seus filhos : Luiz,
Lourdes, Deolinda, Darcy, Maria,
Hilda, Carlos, Therezinha, Henrique, Wilma, Oswaldo e Iolanda.
Henrique Coelho Gomes foi funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde exercia a função de
Maquinista Chefe. Homem que sempre primou pelo
trabalho, honestidade e acima de tudo amor à família.
Juntamente com seus pais, veio da Espanha assim como
milhares de outras pessoas em busca da construção de
uma vida nova em terras estrangeiras. Fixou residência em várias cidades : Assis, Lins, Bernardino de Campos, mas foi em Botucatu que escolheu como berço
acolhedor para casar, criar seus filhos e construir amizades e amor por essa terra. Faleceu aos 65 anos de
idade vitimado por um derrame cerebral.

Vila Nova Botucatu – Lei Nº 2.977 de 29/03/1990
Henrique Bokermann, nasceu em Berghan –Alemanha
– em 27 de maio de 1902; filho de Augusto Bokermann e Louise Bokermann tendo os seguintes filhos :
Ewaldo Augusto Hans Bokermann casado com Esther
Bauer Bokermann; Henrique Guilherme Hemut Bokermann casado com Ana Baldi Bokermann; e Ilsa Bokermann casada com William Gonçalves Guerra. Veio ao
Brasil em 1925 na leva de imigrantes alemães para trabalhar no norte do Paraná, instalando-se na Fazenda
Santa Emilia, então povoado de Jacarezinho, município de Cambará – Estado do Paraná - , daí foi em 1927
para Pirajuí atravessando o Rio Paranapanema, e em
1928 transferiu-se definitivamente para Botucatu. Em
1937 passou a atuar politicamente, tendo-se filiado ao
P.R.P., quando foi considerado cidadão botucatuense,
sendo o primeiro estrangeiro a obter a condição de eleitor em Botucatu. Foi-lhe concedida a carteira de Construtor Licenciado pelo CREA, e então passou para o ramo
de construção com a execução de um cem número de obras
e residências em Botucatu como em todo o Estado de São
Paulo.Trabalhou na Estrada de Ferro Sorocabana construindo Estações e postos de serviços ao longo da linha
até a cidade de Presidente Epitácio. Na gestão do Eng. Dr.
Prestes Maia como Prefeito de São Paulo executou a construção da Biblioteca de São Paulo, depois convidado para
construir os blocos 1-2-3 do Hospital das Clinicas pelo
Gov. Adhemar de Barros; construiu a Represa do Rio Capivari, na cidade de Tatuí, em Caioba Santa Catarina, construiu o Restaurante Panorâmico, bem como prédios e apartamentos. Em Botucatu além de inúmeras residências, temos a construção do Túnel da Estrada de Ferro Sorocabana, Adutora e Rede de Alimentação de Água de Botucatu
no Rio Pardo, e sua Estação de Tratamento sob a orientação do Eng. José Carneiro Viana e do Eng. Walter Wagner; ponte da Av. Floriano Peixoto ( Ponte do Bacchi )
que liga a cidade à Vila dos Lavradores na gestão do então Prefeito Renato de Oliveira Barros; Oficina da Concessionária Ford; Banco Moreira Salles; Casas Pernambucanas; Casa das Meninas Amando de Barros; e no Colégio Arquidiocesano ( La Salle ) construiu os refeitórios,
a cozinha e lavanderias; no Seminário a Capela da Santíssima Trindade juntamente com seu irmão Werner, Casas
Populares na Vila Maria, ponte da Avenida Vital Brasil, e
inúmeras outras obras e residências impossível de enumera-las. Henrique Bokermann faleceu em Botucatu no
dia 21 de setembro de 1983.

Jardim Dom Henrique – Decreto Nº 2.443/76

Henrique Frederico Milanesi, Avenida

Marginal do Ribeirão Lavapés – Lei Nº 4.101 de 13/
12/2000
Nasceu em Botucatu, em 27 de setembro de 1898. Filho de Ângelo Milanesi e Maria Marcolim, oriundos
da Itália, província de Veneza, em 1891. A principio da
Família Milanesi teve uma oficina de ferreiro e fábrica
de carroças, na Av. Floriano Peixoto, 319. Nessa oficina, o Sr. Henrique Frederico, desde os 9 anos de idade,
já trabalhava ajudando os pais. Realizou o curso de
“Guarda Livros” na escola do americano Prof. Vittone. Com muito trabalho a empresa Milanesi cresceu,
formando excelente patrimônio, gerando muitos empregos para diversas famílias e proporcionando progresso para Botucatu. Foram fabricadas máquinas para
serrarias, lavoura, beneficiamento de café, moinhos,
bombas dágua, maquinas para cortume e industrias em
geral. Nesses empreendimentos, foi o Sr. Henrique Frederico Milanesi o Diretor-Presidente da firma. Em 1927
casou-se com Ida Fioravante e, tiveram cinco filhos :
Carolina Maria, Carlos, Sergio Ângelo, Roberto e Sylvia Maria. Faleceu aos 94 anos, em 1993.

Henrique Reis, Rua

Vila Ema – Lei Nº 418 de 01/09/1954
Henrique Monteiro Reis, era carioca. Fazendeiro, era
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proprietário da Fazenda Morro
Vermelho. Cidadão progressista,
filantropo, benemérito e presidente da Misericórdia Botucatuense.
Era casado com dona Narcisa
Queiroz Reis, portuguesa de nascimento. Eram seus filhos : José
e Dr. João Queiroz Reis, médico
e político botucatuense. Foi quem
fez, para a Europa, o primeiro pedido de material para
a instalação do laboratório daquele nosocômio, inaugurando, nos primeiros dias do mês de fevereiro de
1914, o laboratório de analises da Misericórdia .

Henry Ford, Rua

Centro – Lei Nº 41 de 02/09/1948
Industrial automobilístico norte –
americano. Nasceu em Greenfield, Michigan, em 1863, e morreu em Dearborn, Michigan, em
1947. Construiu seu primeiro automóvel em 1896, com suas próprias mãos, num modesto atelier
que ele mesmo preparou no jardim
de sua casa. Tinha um motor de dois
cilindros, uma potencia de quatro cavalos e rodava sobre
duas rodas de bicicleta. O assento era um selim, também
de bicicleta. Ford, em vez de usar este carro, vendeu-o
por 200 dolares. Fundou sua primeira Companhia de construção de automóveis, em 1899, com um capital de 10.000
dolares, a qual veio a ser mais tarde a Cadillac Motor Co.
Em 1901 fundou outra sociedade, a Henry Ford Co.,com
um capital de 60.000 dolares. Foi quem idealizou o Modelo T que construiu em larga escala, utilizando o método
de produção em série. Porém, incapaz de entender-se com
seus sócios capitalistas, voltou para suas experiências particulares. Durante este tempo construiu famosos carros
de corrida. Em 1918, Ford comprou todas as ações que
não estavam nas mãos de sua família, e assim, a empresa
passou a ser propriedade absoluta da família Ford.

Hermes Fonseca, Rua

Jardim Monte Mor – Lei Nº 2.915 de 25/10/1989
Nasceu em Botucatu, no dia 27 de outubro de 1927.
Na sua juventude desde logo começou a praticar o futebol e em sua carreira esportiva defendeu de inicio as
cores do Boa Vista F.C. bairro onde nasceu e foi criado. Posteriormente, trabalhando e praticando esportes
graças à sua luta, garra, disposição passou a defender
as cores da AABotucatuense integrando a equipe de
profissionais onde teve a oportunidade de destacar-se
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como zagueiro central e ser titular por muitos anos. Passada a fase
de futebolista Hermes da Fonseca, passou a ser Diretor da Botucatuense e também colaborar com
a equipe do seu querido bairro da
Boa Vista. Sempre que era chamado a colaborar estava presente
dando o seu esforço. Começou a
trabalhar desde cedo na Agencia Ford e tornou-se conhecedor de peças de veículos motorizados. Posteriormente montou seu próprio negócio a Firma Auto Peças
Brasília , que é, hoje uma das maiores da cidade em
seu ramo, com prédio próprio na Avenida Floriano Peixoto. Também militou na política tendo integrado as
fileiras do Partido Republicano quando chegou a disputar as eleições de Vereador, sendo eleito Suplente,
mas teve a oportunidade de exercer a vereança sendo
convocado por inúmeras vezes, oportunidade em que
deu o seu quinhão de colaboração para o engrandecimento de Botucatu. Era um entusiasta e amava sua
Botucatu. Esportista nato, empresário bem sucedido e
político militante;em todos os setores de sua vida sempre se destacou pela sua dedicação, vontade de lutar e
de colaborar, com todos os empreendimentos. Sempre
que chamado a colaborar dizia presente.Hermes Fonseca era casado com a Sra. Maria Aparecida Pavão Fonseca, e tiveram os seguintes filhos : Fernando Antonio
Fonseca, casado, engenheiro civil residente em São
Vicente, Márcia Antonieta Fonseca Rebelho, casada,
zootecnista.Hermes Fonseca era Comendador. Faleceu
no dia 18 de maio de 1985.

Hermínio Bacchi,Eng.; Rua

Vila Nelo Cariola – Decreto No 3.508 de 23 de maio
de 1984.
Nasceu em Botucatu no dia 3 de
janeiro de 1908. Era filho de renomado e pioneiro industrial botucatuense Petrarca Bacchi que
desenvolveu uma vasta atividade
em Botucatu, criando importantes
fábricas que projetaram a cidade,
tais como : Fábrica de Chapéus,
macarrão, bebidas e tecidos. Hermínio Bacchi fez seus estudos em Botucatu e em São
Paulo, na Escola Americana. Cursou Engenharia no
Mackenzie e, posteriormente nos Estados Unidos, onde
colou grau como Engenheiro Eletricista e Mecânico.
Voltando ao Brasil exerceu suas atividades nas Industrias Bacchi e foi o responsável pela concretização da
Usina de Força e Luz que durante muitos anos, forne-
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ceu eletricidade à Botucatu e região. Foi elemento importante na tradicional indústria Milanesi, onde encerrou suas atividades profissionais.Hermínio Bacchi era
casado com a senhora Ida Bacchi, sendo seus filhos
Maria Helena Bacchi e Hermínio Bacchi Filho.Faleceu
em Botucatu, a 20 de janeiro de 1984.

Hermínio Caetano Bertani, Rua

Conj. Hab. Joaquim Vernini – Lei Nº 3.950 de 14/10/1999
Hermínio Caetano Bertani nasceu em Botucatu, no
Bairro Alto, no dia 26 de março de 1900, filho de Jacintho Bertani e Mônica Arni, imigrantes italianos.
Casou-se com a Sra. Maria Leite de Andrade, com quem
teve quatro filhos : Roberto, Leonor, José Jacinto, Anna.
Era pedreiro. Trabalhou nas construções do Cine Paratodos, Casa das Máquinas da Sorocabana, Depósito de
Café em Rubião Junior, Igreja de Rubião Junior, Escola Industrial, Casa de Saúde Sul Paulista e muitas residências na cidade. Católico praticante, era membro da
Irmandade de Santo Antonio no Bairro Alto. Faleceu
em 05 de outubro de 1986.

Hermínio Marco Calonego, Rua
Jardim Panorama – Lei Nº 2.883 de 12/09/1989

Nasceu em Botucatu (SP) no dia
25 de abril de 1913. Filho de Luiz
Calonego e Ursulina Zanlucho Calonego. Residiu por mais de trinta
anos na Vila dos Lavradores onde
seus pais eram proprietários da
fabrica de guaraná “TUPI”. Casouse com Carmelina Chaguri Calonego tendo, dessa união, os filhos:
Rosa, Luiz, Paulo, Hermínio, José Carlos, Helio, Haroldo, Sonia e Gilson. Ingressou no funcionalismo Estadual na função de Escrivão em 24 de maio de 1940 e,
em 13 de junho passou a exercer o cargo de Exator se
aposentando em 10 de março de 1976. Hermínio Marco Calonego, faleceu em 25 de junho de 1976.

Hernani dos Reis, Rua

Jardim Vila Real – Lei Nº 2.828 de 01/06/1989
Filho de Augusto dos Reis e de dona Maria Cruzolini
Reis. Nasceu em Botucatu, no dia 06 de outubro de
1935, no Bairro Alto, onde sempre morou. Cursou até
o 4o ano Primário no Grupo Escolar “Dr. Cardoso de
Almeida”.Casou-se com a Sra. Tereza Selps dos Reis,
e dessa união tiveram três filhos : Hernani Augusto dos
Reis, Rosana Aparecida e Adriana. Hernani dos Reis
foi funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocaba-
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na, depois FEPASA, iniciando sua
carreira como segurança da ferrovia, passando , mais tarde, a exercer a função de Ajudante de Chefe de Trem. Foi Vereador por 13
anos em nossa cidade, eleito pelo
antigo M.D.B., e mais tarde transferiu-se para o PTB. Hernani do
Reis, faleceu repentinamente em plena atividade, aos
12 de setembro de 1981. Humilde e trabalhador, Hernani, elegeu-se por três legislaturas, sem nenhum recurso de ordem financeira, sempre fazendo suas publicidades com pequenos panfletos manuscritos e através
de contatos pessoais.

Heróis do Araguaia, Praça
Projeto de Lei Nº 062 de 28/11/2005
Conjunto Residencial Jardim Mirante

Em homenagem à memória de um grupo especial de brasileiros que, em anos de arbítrio, repressão e falta de liberdade. Lutaram e deram suas vidas para defender a democracia e a soberania de nosso país. A guerilha do Araguaia
foi um movimento de resistência na maior importância no
processo de redemocratização do país. A tenacidade e a coragem de seus participantes os transformou em heróis do povo
brasileiro. Nos idos dos anos 1960, diante da violenta repressão levada a cabo pelo regime militar, hoje tão bem conhecida, um conjunto de brasileiros, em sua grande maioria jovens, sob a direção do Partido Comunista do Brasil, constatando que nas cidades não havia mais condições de resistência, resolveu dirigir-se à região do Rio Araguaia, no sul do
Pará.Estabelecidos na região, onde trabalhavam e faziam seu
trabalho político, foram eles atacados pelo governo a partir de
12 de abril de 1972. Durante 3 anos, os pouco mais de 60
combatentes resistiram heroicamente a uma força militar desmedidamente superior, que envolveu cerca de 12 mil militares. A maior mobilização militar brasileira depois da II Guerra Mundial.

Hibiscos, Alameda
Parque das Cascatas –

Designação comum a várias plantas da família das malváceas , de belas flores. Há mais de 150 espécies espalhadas por todos os continentes.

Honorato Vidotto, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.105/82
Nasceu no município de Botucatu, na Fazenda Boa
Vista, no dia 27 de novembro de 1893. Filho de Ferdinando Vidotto e Josephina Cancian ( imigrantes italia-
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nos ), tendo como avós paternos,
Gioseppe Vidotto e Borin Natalina e maternos Antonio Cancian e
Maria Casa Grande. Casado com
Anna Candotti, filha de Giacomo
Candotti e Marina Candotti (imigrantes italianos), com a qual
constituiu numerosa família, sendo 10(dez) filhos legítimos e
1(um) adotivo: Maria Conceição, Fernando, Honorato
Filho, Moraci, Francisco Vidotto – ex-combatente da
FEB ( Força Expedicionária Brasileira ); Aurélio, Iracema, José, Nirce, Nelson e Moisés Carlos dos Santos.
Em Botucatu foi administrador da Fazenda Velha. Com o
passar dos anos, conseguiu adquirir terras na região de
Botucatu. Com muita luta e sacrifício, lavrando a terra,
começou a aumentar a sua propriedade transformando-a
na Fazenda Roseira, onde além de cultivar a terra passou
a criar gado de corte e de leite. Trabalhador simples e
honesto, junto com a sua família conseguiu construir uma
vida digna e próspera. O senhor Honorato Vidotto faleceu em conseqüência de insuficiência cardíaca aos 04 de
novembro de 1963, contando 70 anos de idade.

Horácio Thadei, Rua
Cecap. Decreto Nº 1.571/68

Nasceu na Itália.Filho de Pedro Thadei. Foi proprietário da “Casa Italiana”- armazém de secos e molhados –
estabelecido à rua Amando de Barros, 1892. Faleceu
em 12 de junho de 1967.

Horif Jorge, Rua

Jardim Brasil – Decreto Nº 2.845/80
Nasceu em 31 de outubro de 1915.
Filho de Felipe Jorge Chain e Massuka Lutfalla Curi. Era representante comercial. Em 14 de janeiro
de 1943 casou-se com Laila Zacharias Jorge e tiveram três filhos :
Gilberto Jorge, Marta Maria Jorge
e Fernando Jorge. Foi suplente de
vereador, exercendo a vereança em 1959. Horif Jorge
faleceu no dia 31 de março de 1980.

Hortência, Rua
Jardim Bom Pastor

Arbusto semi-lanhoso muito variável da China e Japão, de 1 a 2,5 m de altura, de folhagem e florescimento decorativos. Folhas grandes, denteadas, brilhantes e
coriáceas. Inflorescências grandes, compactas, com nu-
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merosas flores estéreis brancas, róseas ou azuis, ocasionalmente com algumas flores férteis. Pertencem a três
grandes grupos hortícolas : japonica, hortênsia e Stellata,
cada um com numerosas variedades. As hortênsias são
cultivadas em vasos, grupos ou renques a pleno sol, em
terra fértil, permeável e úmida . Costuma ser podado drasticamente no fim do inverno para florescer na primavera
e verão. Aprecia climas frios e multiplica-se por estacas.

Hortências, Alameda
Parque das Cascatas –
Ver rua hortência.

Humaitá, Praça cidade de
Recanto Azul

Cidade município e comarca do Estado do Amazonas.
A comarca compreende os distritos da cidade, São Francisco, Jamary, Santo Antonio e a paróquia de Nossa Senhora da Conceição de Belém. A cidade de Humaitá , assim denominada em memória da gloriosa passagem de
Humaitá pela esquadra brasileira a 19 de fevereiro de 1868,
está situada em terreno alto na margem esquerda do rio
Madeira e distante de Manaus 546 milhas.

Humberto Barbosa, Reverendo ; Rua
Jardim Brasil – Decreto Nº 2.143/73

Nasceu em Timburi a 24 de agosto de 1919, na zona
rural. Filho de Apolinário Barbosa e de Elisa Mercedes de Carvalho. Humberto, com seus irmãos, conheceu pela própria experiência, o árduo trabalho da lavoura. Transferindo-se para Paraguaçu Paulista Humberto trabalhou em diversas casas de comércio, na Prefeitura, Anderson Clayton , etc. . . Gostava muito de
musica. Organizou, em sua própria casa, um conjunto
coral. Com o auxilio do Reverendo Rodolfo Nogueira
então Pastor da Igreja Presbiteriana de Paraguaçu Paulista conseguiu emprego como Escriturário do Banco
Nacional. Todavia Humberto voltado para a carreira
ministerial, afasta-se do Banco. Em 8 de setembro de
1940 recebeu o Batismo e fez publicamente sua profissão de fé, perante o Reverendo Rodolfo Nogueira.
Depois parte como aspirante ao Ministério, licenciando-se à 23 de janeiro de 1949, após fazer seu curso no
Seminário Teológico da Igreja Presbiteriana de Campinas. Foi nomeado pelo Presbitério no dia 23 de janeiro de 1950 para ficar à frente da Igreja de Botucatu
e da Média Sorocabana. Após um ano de licença, pastoreou as Igrejas de Paraguaçu, Santa Cruz do Rio Pardo e suas congregações, regressando depois a Botucatu, onde prosseguiu suas atividades ministeriais, tendo
sido professor de inglês no Diocesano, no Instituto de

154
Educação. No dia 16 de setembro de 1950, casou-se
com Odete Daniel Barbosa. Dessa união nasceram :
Marisa, Marilisa, Waldir e Waldemir. Em 1967, formou-se em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras
de Botucatu.Realizou seus estudos de Filosofia em
Mogi das Cruzes, diplomando-se em 1972. Faleceu no
dia 20 de maio de 1973.

Humberto Damatto, Avenida

Recanto Arvore Grande – Lei Nº 3.004 de 20/06/1990
Nasceu em 15 de fevereiro de 1904. Filho de Matheus
Damatto e Maria A. Damatto. Casou-se com a Sra. Francisca Costila Damatto, nascendo, dessa união Wilson
Damatto. Humberto Damato foi jornaleiro e alfaiate.Na
sua profissão de jornaleiro divulgou o nome da Terra
dos Bons Ares e Boas Escolas pela Alta, Media e Baixa Sorocabana. Faleceu no dia 26 de abril de 1958.

Humberto Gianella, Rua

Jardim Palos Verdes – Lei Nº 2.750 de 11/11/1988
Nasceu na cidade de São Paulo/SP aos 15 de setembro
de1904. Filho de Nicola Giannella e Maria Bove –
ambos italianos – Os pais retornam à Itália em 1906,
fixam residência em São Marco de CastelAbatte ( Cidade à beira-mar – Província de Salermo ). Humberto
Gianella doutora-se em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Nápoles, em 1929. Habilita-se no exame
de “Estado” pela Real Universidade de Siena, em 1929.
Habilita-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em fevereiro de 1932, para exercer a profissão
de médico no Brasil. Casou-se em 1933 com a Sra.
Maria Dinucci filha de Adolpho Dinucci e Maria
Spinosa.Dessa união, nasceram dez filhos : Rubens,
Renato, Fernando, Osvaldo, Humberto Junior, Cláudio, Maria Lucia, Maria Elizabeth, Ana Maria e Claudio Fixa residência em São Manuel/SP onde passa a
clinicar na Casa de Saúde Santa Terezinha. Muda-se
em 1942 para Botucatu/SP onde presta serviços na Casa
de Saúde Nossa Senhora Menina. Em 1947 contrata
com as freiras italianas “Irmãs Missionárias da Consolata” a administração da clinica. Humberto Gianella
faleceu no dia 27 de novembro de 1983, em Botucatu

Humberto Milanezi, Rua

Parque Residencial Primavera – Decreto Nº 3.325/82
Humberto Guerino Milanezi, nasceu em Botucatu em
20 de outubro de 1900. Filho do imigrante italiano
Angelo Milanesi e Maria Marcolim Milanesi, pioneiros da industrialização em Botucatu. Humberto Milanesi dirigia a sessão de mecânica das Industrias Milanesi. Casou-se com a senhora Lucila Camargo Milanezi,
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sendo seus filhos Humberto Milanezi Junior, Maria Isaura Milanesi e Maria Lúcia Milanesi Pires de Campos. Em
1881 seu pai Ângelo Milanesi, juntamente com dois irmãos fundou a firma ANGELO MILANESI & IRMÃOS
com a fabricação de carroças, máquinas e implementos
agrícolas. Em 1932 a denominação social foi mudada para
ANGELO MILANESI, IRMÃO & CIA.LTDA. Foi nesse ano que Humberto Milanesi, tornou-se Sócio-Proprietário, com a função de Diretor Técnico. Nessa época foi
ampliada sua linha industrial, com a fabricação de máquinas para serrarias e desdobramento de madeiras, máquinas e assessórios para curtumes e máquinas e implementos para industria e lavoura. Posteriormente, a razão social da firma passou a denominar-se ANGELO MILANESI
INDUSTRIAS MECÂNICAS LTDA. com a mesma linha de fabricação. Humberto Guerino Milanesi faleceu
em Botucatu/SP no dia 13 de fevereiro de1938.

Humberto Milanezi Junior, Rua
Jardim Paraíso II – Lei Nº 2.749 de 11/11/1988

Filho da tradicional família Milanesi que eram proprietários das Oficinas Milanesi, situada na Avenida
Floriano Peixoto. Nasceu em Botucatu, aos 20 de março de 1934, filho de Humberto Guerino Milanesi
e Lucila Camargo Milanezi. Casouse com a Sra. Adais Cesário Milanesi e dessa união nasceram dois
filhos : Carla ( bióloga ) e Humberto Milanesi Neto ( Arquiteto e Urbanista ). Foi empresário em nossa cidade por
longo tempo, sendo sócio da Agencia DKV, que funcionava na Vila dos Lavradores, e do Posto Esso de nossa
cidade. Depois de ser empresário passou a trabalhar com
representações comerciais, tornando-se autônomo. Foi presidente do Clube do Saci de futebol de salão. Fez parte do
Clube de Serviços do Rotary Norte. Humberto Milanesi
Junior pertenceu à família tradicional de nossa cidade.
Tinha uma vida social intensa, participando de atividades
sociais no Botucatu Tênis Clube e na Associação Atlética
Botucatuense. Humberto Milanesi Junior, faleceu no dia
20 de agosto de 1987.

Humberto Pinheiro Machado, Rua
Parque Marajoara – Decreto Lei Nº 3.383 de 22/08/1983

Nasceu na “Fazenda Velha” município de Botucatu,
no dia 12 de janeiro de 1880. Foi batizado no dia 27 de
março do mesmo ano, sendo patrinhos Amador Bueno da Ribeira e Josephina Alvarez Bueno, sendo oficiante o padre Paschoal Blotta. Era filho de Antonio
Antonini ( escravo conhecido como Antonio de Piracicaba ) e Francisca Jesuína ( escrava, filha de
sacerdote e princesa Uica – Wiauuv - Uiavu ). Eram seus
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irmãos : Bento, nascido em 27/12/1880; Antonieta, nascida em 08/05/1887 e Benedito ( Didito ). Casou-se com
Luzia Scarmagnani, em 27 de abril de 1901 nascendo,
dessa união, Antonio, casado com Manoela ( Nela ); Clementina Antonieta, casada com Isidoro; Francisca Aparecida, faleceu solteira; Domitila, casada com Carlos dos
Santos Ravanhani; João, casado com Zulmira. Humberto
Pinheiro Machado era exímio criador e domador de cavalos de corrida; foram inúmeras as corridas que promoveu
na região de Botucatu.Residiu na fazenda dos Pinheiro
Machado sendo Jóquei do Coronel Matheus Gomes Pinheiro Machado. Sebastião de Almeida Pinto, em seu livro “No Velho Botucatu” cita a presença de Humberto
Machado nas famosas “carreiras” da raia existente atraz
do cemitério velho ( Av. Dom Lúcio ). Como pecuarista,
desenvolveu atividades com gado leiteiro, disponibilizando o produto aos moradores da região. Residiu por largos
anos em uma chácara na Vila dos Lavradores ( Rua Dr.
Jaguaribe ), mais tarde mudou-se para a Vila Maria ( Av.
Petrarca Bacchi ). Foi um cidadão muito bem relacionado
e bem quisto pela população. Faleceu no dia 01 de setembro de 1957, em domicilio na rua Rodrigues César, Nº
651. ( Documentos fornecidos por Paulo Pinheiro Machado Ciaccia , Leoflora Antonio Machado e Marinez Pinheiro Machado Guerreiro Traballi )

Humberto Popolo

( Conj. Habitacional ) – Decreto Nº 2.801 de 14/04/1980.

Nasceu em Botucatu, aos 14 de
abril de 1916. E faleceu em 11 de
março de 1978. Filho de Carmine
Popolo e d. Amábile Ferrari Godoy. Chibê, como era carinhosamente chamado foi Contador; comerciante de uma das mais antigas firmas botucatuenses, “Organização Popolo”; brevetado pelo Aero-Clube de Botucatu; atuante Presidente, por mais de 17 anos, do Asilo
“Padre Euclides”; Presidente do conceituado Clube dos
Diretores Lojistas de Botucatu; Juiz de Casamentos,
por diversos anos; combativo Vereador; destacado
membro do Lions Clube de Botucatu. Em todas as funções que exerceu, soube fazê-lo com bastante zelo, competência e dignidade. No Lions ocupou quase todos os
cargos de Diretoria. Ele e sua dedicada domadora Noêmia participaram de diversas promoções da entidade.
Compareceram à numerosas Convenções, inclusive na
de Porto Alegre (1968 ), de Camboriu ( 1974 ) e do Rio
de Janeiro (1977). Humberto Popolo foi um homem
bom na verdadeira acepção da palavra. Sempre serviçal e atencioso. Jamais disse não àqueles que o procuravam para um auxilio. Sempre tinha uma palavra de
conforto para os humildes e angustiados.
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Ignácio Loyola Vieira Novelli, Rua
Vila Operária – Decreto Nº 2.653/79

Nasceu em Itu (SP) em 03 de fevereiro de 1912. Filho de Luis
Gonzaga Novelli – de origem italiana – e Da. Vicentina Bueno de
Camargo Vieira Novelli. Realizou
os primeiros estudos na cidade natal. Foi seminarista em Nova Friburgo (RJ) onde especializou-se em latim, grego, francês. Transferiu-se para Botucatu em 1945, onde exerceu atividade de cartorário durante muitos anos. Foi
professor do Instituto de Educação “Dr. Cardoso de
Almeida”, “Colégio Santa Marcelina” e Colégio Arquidiocesano “La Salle”. Bacharelou-se pela Faculdade de Filosofia , Ciências e Letras e graduou-se em
Direito. Foi Professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Botucatu, quando lecionou : Ciências e Letras, introdução à Filosofia e Ciência Política.
Integrando a sociedade botucatuense, Vieira Novelli
aqui consorciou-se com a Profa. Maria Lucia Villas Boas,
constituindo família. Escritor genuíno, jornalista nato, condensou em rodapés famosos de nossa imprensa sua crônica semanal. No “Monitor Diocesano” deixou sua profissão de Fé que encontrou no berço e lhe guiou a existência
exemplar. Na “Gazeta de Botucatu” colheu em crônicas,
a versatilidade de alegre, jocosa, filtrando no rendilhado
da frase, na perfeição da forma, sua riquíssima herança
clássica. Foi Agro-pecuarista e Cafeicultor.

Ignês de Oliveira, Alameda

Parque das Cascatas – Projeto de Lei Nº 045 de 02/
05/1996.
Nasceu na cidade de Conchas/SP,
em 07 de novembro de 1937. Cursou o Primário na cidade de Conchas e depois o Curso Normal no Instituto de Educação “Julio Prestes de
Albuquerque” em Sorocaba. Sendo
uma moça muito bonita, em 1954
recebeu o titulo de Rainha dos Jogos Regionais Abertos de Sorocaba. A Sra. Ignez foi casada com o Sr. Pedro Peduti, e desta união nasceram três
filhos: Solange Peduti, Sandra Peduti de Nardo e Pedro
Peduti Filho. Foi empresária, tendo sido proprietária
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da antiga Joalheria Peduti e, atualmente, era proprietária
da loja “O Boticário”, onde atendia sua clientela sempre
com um sorriso e muita delicadeza. No edifício Mario
Sartor, onde residiu, foi sindica e, atualmente também, no
Condomínio Parque das Cascatas – Associação de Moradores, sendo sempre muito querida por todos. Ignez era
católica e cursilista, e neste movimento cristão, ministrou
palestras pelo Brasil, pregando a Palavra de Deus, sempre com grande humildade. A Sra. Ignes veio a falecer em
10 de abril de 1996, deixando saudades a seus familiares,
amigos e às pessoas que com ela conviveram.

Imeri, Alameda

Residencial Indaiá –
Serra situada no conjunto montanhoso entre o Brasil,
as Guianas, a Colômbia e a Venezuela.

Indalécio Nunes da Silva, Rua

Jardim Planalto – Lei Nº 2.914 de 25/10/1989
Filho de comerciante pioneiro na
Vila dos Lavradores, nasceu Indalécio Nunes da Silva, no dia 30 de
março de 1905, na Fazenda Descalvado – Botucatu – Desde infante, órfão de mãe aos 5 anos aprendeu a arte do comércio com o seu
valoroso pai, Manoel da Silva.
Feito mocó aos 30 anos, casou-se
com d. Leonora Nunes da Silva ao lado de quem labutou nas lides comerciarias durante toda a vida. Dinâmico, mostrou desde logo sua garra comercial montando mercearia, de modo autônomo , tornando-se independente de seu pai. Inicialmente estabeleceu-se na
antiga rua Áurea, 1234 ( Rua Cardoso de Almeida ) ,
onde nasceu a primeira filha do casal. Um ano depois
transferiu o estabelecimento comercial para a Rua Major Matheus, casa 505 da Vila dos Lavradores. Corria
o ano de 1936... Nesse bairro , onde cresceu, que marcou sua atividade profissional e formou família. O casal teve seis filhos: Norma, Celso,Olavo, Manuel, Joaquim e Neusa. Sempre trabalhou nesse local até 1949
quando o estabelecimento se reorganizou e ampliou
para prestar esmerados serviços de bar-mercearia-sorveteria, agora com o nome comercial de “Bar e Sorveteria Nunes”, na Rua Major Matheus, 116 – Praça Cavalheiro Virgilio Lunardi. O “Bar do Indalécio”, como
se dizia, foi a primeira sorveteria que a Vila dos Lavradores conheceu. O Sr. Indalécio, por sua competência
e entusiasmo pelo trabalho, tornou aquela esquina ponto
obrigatório dos refinados paladares. . . e alegria da criançada com seu famoso sorvete. A população vilense e
de toda a cidade fez fama do “melhor sorvete”, orgu-
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lhosamente desfrutada por este botucatuense dinâmico, empreendedor e cidadão prestante à sociedade em
que vivia. A população da zona rural tinha como referencia e parada obrigatória o local de seu estabelecimento. Aí, muitos casamentos foram comemorados ou
a festa era organizada, pois local para isso, não havia.
Quando havia falecimento vinham para que ele ajudasse providenciar os documentos e condições para o
féretro ( condução ). Outra iniciativa pioneira em favor do povo vilense ficou na conquista junto à TELESP,
antiga Cia. Telefônica Brasileira, do primeiro telefone
público do Bairro. Ficou conhecidíssimo seu entusiasmo pelo futebol. Torcedor ardente do antigo e saudoso
Clube Atlético Brasil, quadro de várzea que possuía o
campo do Brasil no quarteirão onde hoje funciona os
‘Supermercados Fávero”, foi durante muitos anos seu
principal Diretor e entusiasta. Viu formarem-se, a seu
lado e com seu incentivo, várias gerações de craques
dentro do estilo interiorano e botucatuense daquela
época. Desde 1936 até sua morte em 1953 o versátil
comerciante distribuiu sua simpatia e bondade com seus
fregueses e amigos. Indalécio Nunes da Silva, faleceu
no dia 27 de dezembro de 1953.

Independência, Rua

Vila Rodrigues – Lei Nº 133 de 26/05/1950
Muitos foram os fatores que motivaram a Independência do Brasil. Os mais importantes foram :
Progresso Econômico : Com a
abertura dos portos, o Brasil passou a comerciar diretamente com outros paises. Mudanças de costumes dos brasileiros : com a vinda da
família Real para o Rio de Janeiro, os brasileiros passaram a ter contato com os hábitos de vida dos europeus, até então pouco conhecidos. Progresso Cultural :
Evolução política; Ação da Maçonaria; Independência
dos EUA e a Revolução Francesa; União das classes
dominantes a Dom Pedro. Proclamação da Independência : Aconselhado por José Bonifácio, D. Pedro viajou para São Paulo. O objetivo dessa viagem era conversar com os políticos paulistas, para tentar por fim
às discordâncias que havia entre eles. Enquanto D. Pedro viajava, chegaram ao Rio de Janeiro novos decretos de Lisboa anulando o que ele havia feito no Brasil
e exigindo sua volta imediata a Portugal. De São Paulo, D. Pedro foi a Santos. Na viagem de volta, D. Pedro
recebeu um emissário que vinha do Rio de Janeiro. Nesse momento D. Pedro já se encontrava às margens do
riacho Ipiranga, em São Paulo.O emissário entregoulhe os decretos e as cartas, uma de José Bonifácio e
outra de Dona Leopoldina, mulher de D. Pedro, acon-
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selhando-o a proclamar a Independência. Depois de ler
os decretos e as cartas, D. Pedro dirigiu-se aos soldados e às pessoas que o acompanhavam, arrancou de
suas roupas as cores portuguesas e disse : “ Laços fora
soldados! Camaradas, as Cortes de Lisboa querem
mesmo escravizar o Brasil. Cumpre portanto, declarar
já a sua Independência! Estamos definitivamente separados de Portugal! E levantando a espada, gritou :
“Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus,
juro fazer a liberdade do Brasil. Brasileiros, a nossa
divisa, de hoje em diante será : “Independência ou Morte”. Era o dia 07 de setembro de 1822. Com esse compromisso assumido por D. Pedro, o Brasil se separava
de Portugal e o então príncipe regente fundava o primeiro reinado da história brasileira.

Irene Magri Menezes, Rua

Inglaterra, Avenida

País do norte da Europa, situado
numa das ilhas britânicas, a segunda em tamanho. Ocupa toda a ilha,
com exceção dos seis condados da
Irlanda do Norte que fazem parte do Reino Unido. Superfície : 70.283 Km. População : 3.508.000 habitantes. Capital : Dublin. Limites : sua única fronteira terrestre é com a Irlanda do Norte. A leste, limita-se com
o mar da Irlanda, mais as ilhas e ilhotas vizinhas, e o
canal de São Jorge, a oeste, com o Oceano Atlântico.
Língua : As línguas são o irlandês ( gaélico ) e o inglês
, utilizado pela maioria dos irlandeses. Religião : Predomina o catolicismo romano, com minorias de episcopais, presbiterianos, metodistas, batistas e judeus.
Composição Étnica predominantemente irlandesa ( céltica ou gaélica ) sendo que há minorias anglo-irlandesas.
Cidades principais : Cork, Limerick, Dun Laoghaire,
Galway e Waterford. Rios principais : Cork, Shannon, Liffey, Suir, Boyne, Nore, Barrow. Clima oceanico temperado. Moeda libra irlandesa. Características : A Irlanda
tem o formato de uma bacia, com algumas regiões montanhosas e lagos. No centro há vastas planícies, cortadas
pelos rios. Economia : agricultura – cevada, trigo, aveia,
batata e beterraba, além de criação de gado. Industrias :
grande produtor de manteiga, queijos, lã, farinha de trigo
e fios têxteis, além de produtos alimentícios, artigos de
metal, bebidas, tabaco, produtos químicos, roupas e sapatos. Mineração : a Irlanda tem grandes depósitos de chumbo, zinco, prata e cobre. Exportação : carne, animais domésticos, têxteis, maquinaria e equipamentos de transporte, laticínios e minérios. Importação : maquinaria e
equipamentos de transporte, produtos químicos, cereais e
outros alimentos, metais e petróleo. Governo : republica
parlamentarista. O parlamento, composto de Senado e Câmara dos Deputados é composta de elementos eleitos por
voto direto, por toda a população. A Irlanda tornou-se
independente em 1949.

Jardim Riviera –

Região da Grã-Bretanha, que ocupa, com exclusão da área correspondente ao país de Gales, a porção meridional da ilha; limita-se
ao N com a Escócia, a W com o
país de Gales, sendo banhada a E pelo mar do Norte,
ao S pelo mar da Mancha e a W pelo Oceano Atlântico
e Mar da Irlanda. No conjunto da Grã-Bretanha, a Inglaterra ocupa posição de destaque : no domínio insular é sua língua o inglês o idioma predominante; a forma básica de civilização é sua , de origem Anglo-Saxonica; dela emana autoridade política, através de Londres capital do Reino Unido e da Commonwealth. No
entanto, destacando-se por uma posição de liderança,
dele faz parte, indiscutível, principalmente, por seus
característicos fisiográficos. A Inglaterra contém regiões montanhosas e regiões de planícies. As áreas montanhosas abrangem dois conjuntos a Inglaterra do Norte, e a Inglaterra do Sudoeste. Sua capital Londres é a
maior cidade do Reino Unido, sede do Commonwealth, assim como o principal porto e o mais vasto centro
industrial da Inglaterra.

Ipês, Alameda

Parque das Cascatas –
Designação comum às árvores do
gênero Tabebuia, da família das
bignoniáceas, de que há dois tipos
: a de flor amarela e a de flor
violácea.Muito ornamentais pela
floração belíssima, são dotadas de
lenho muitíssimo resistente à putrefação. O ipê é considerado árvore nacional.

Conj. Habitacional Altos da Serra – Lei Nº 4.292 de
27/08/2002
Nasceu no município de Santa Bárbara do Rio Pardo,
em 01 de abril de 1930.Filha de Romualdo Magri e
Eudoxia Rodrigues Marques. Casou-se com Alcides
Andrade Menezes com quem teve dois filhos : Luiz
Andrade e Irene Andrade.Em 1961 adotaram uma criança Hilda Aparecida Oliveira. Aprendeu a profissão
de parteira. Contribuiu muito ajudando a realizar partos na zona rural.Faleceu no dia 05 de março de 1998.

Irlanda, Avenida
Jardim Riviera –
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Irmãos Bertani, Praça

Conj. Hab. Francisco Blasi – Lei Nº 3.811 de 20/08/1998
Homenagem aos Irmãos Bertani, que nasceram em Botucatu e, muito fizeram em prol do município: Hermínio Caetano Bertani, nasceu em 09/03/1900 e faleceu em 05/10/1986. Foi casado com Maria Leite de
Andrade e dessa união nasceram seis filhos. Começou
a trabalhar aos 12 anos, com os construtores Adolfo
Dinucci, Álvaro Guimarães e Amadeu Carmello. Participou da construção da Torre da antiga Catedral.
Domingos Francisco Bertani, nasceu em 03/08/1906
e faleceu em 18/09/1996. Foi casado com Maria Ângela Quinteiro e dessa união nasceram quatro filhas.
Começou a trabalhar aos 9 anos, ajudando o seu pai na
Cervejaria do Bacchi e, posteriormente, trabalhou na
construção da Escola Industrial, Cine Paratodos, Palácio do Bispo. Foi soldado durante a Revolução Constitucionalista de 1932. Bruno Bertani, nasceu em 05/
03/1909 e faleceu em 10/03/1990. Foi casado com Otilia Rodrigues e dessa união nasceram três filhas. Começou a trabalhar aos 11 anos, passando por vários
empregos, dentre eles na construção da Escola Industrial e da Torre da antiga Catedral. Renato Bertani,
nasceu em 17/05/1917 e faleceu em 19/05/1946. Foi
casado com Maria Camiletti e, desta união nasceram
três filhos. Começou a trabalhar aos 12 anos ajudando
seu pai na Cervejaria do Bacchi. Trabalhou na fabrica
de botas junto à Selaria São José e, depois ficou muito
doente, vindo a falecer aos 29 anos de idade.Os Irmãos
Bertani contribuíram grandemente para o embelezamento e o desenvolvimento de Botucatu, através de
construções em que trabalharam com muita dignidade.

Irmãos Cassetari, Rua

Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.324 de 05/04/1994
Devido às grandes dificuldades proporcionadas pela
primeira grande guerra mundial, a Europa passava por
graves crises financeiras e sociais. Em conseguencia
uma enorme quantidade de famílias deixavam seus
paises e imigravam para a América. Os italianos preferiram o Brasil. A família Cassetari originaria de Castiglione de Garfagnana – Lucca – Itália, seguindo a “febre” da imigração chegaram ao Brasil e instalaram-se
em Botucatu. O pioneiro foi Décimo Cassetari, que
gostou muito da cidade e, impressionado com as possibilidades futuras, trouxe, em 1913, para Botucatu
outros parentes, um irmão ( Marcos ) e um sobrinho (
Antoninho com 12 anos de idade e seu pai Rinaldo
).Décimo começou suas atividades na lavoura como
todo imigrante, para mais tarde estabelecer-se no comércio, auxiliado pelos parentes. Antoninho trabalha
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junto com o tio Décimo, e pouco tempo depois instala
sua venda na Fazenda Moura. Casou-se com Elvira
Cagliari e tiveram os filhos : Odilon, Milton, Liliana e
Eraclito. Em 1923 chegaram em Botucatu mais dois
irmãos de Antoninho, Angelo e Ferdinando ( gêmeos )
e, iniciaram suas atividades na lavoura cafeeira. Em
seguida passaram a exercer atividades comerciais como
bolconistas : Angelo, trabalhava na venda do Sr. Bento
Lopes, em Rubião Junior e Ferdinando na venda do Sr.
Amadeu Piozzi na Vila dos Lavradores. Mais tarde os
dois passaram a exercer o comércio próprio, como
ambulantes, percorrendo as fazendas da região. Em 30
de novembro de 1927 casaram-se : Angelo com Santina Bardella, Ferdinando com Natalina Bardella ( primas ). Passaram a morar juntos constituindo uma só
família. Angelo e Santina tiveram os filhos : Jayme,
Jayr e Jayzes; Ferdinando e Natalina tiveram os filhos
: Lívia, Dirmar, Dalair e Reinaldo e criaram a sobrinha
Maria Isabel. Os três irmãos associaram-se montando um
armazém de secos e molhados no prédio onde atualmente
se localiza “Algodão Doce” na rua Major Matheus; enquanto construíam seu prédio próprio na mesma rua nº
600, ao lado do Cine Vitória, onde continuaram suas atividades. Em 1930 chega à Botucatu, Votorio irmão de
Antoninho, Angelo e Ferdinando, que pouco tempo depois adoeceu vindo a falecer, sua esposa Anita e sua filha
Lina retornaram à Itália. A sociedade foi desfeita, Antoninho junto com Amadeu Piozzi, Virgilio Bartolli e Primo
Donini, adquiriram uma gleba de terras, loteando-a onde
hoje esta localizada a “Vila Antártica”. Em 1932 continuaram suas atividades comerciais como sócios Angelo e
Ferdinando transferindo seu estabelecimento para a rua
Major Matheus, 300 atual Casa das Rendas. Em 1937
mudaram o estabelecimento para o nº 346, alugando o
prédio do Sr. Paulo Francesquini. Em 1945 adquiriram o
prédio na rua Vitor Atti, 326 ( atual Vidrocor ) onde transferiram o armazém de secos e molhados, continuando a
servir sua clientela entre ferroviários e lavradores. Em 1955
no dia 17 de julho, faleceu Antoninho. Angelo e Ferdianando montaram outro estabelecimento “Bar e Café da
Estação Rodoviária do Paratodos”. Toda a familia
se revesava nos trabalhos dos dois estabelecimentos. Da família Cassetari permaneceu na Itália somente um irmão, Francisco. Os irmãos Angelo e
Ferdinando Cassetari exerceram atividades comerciais por quase 50 anos em Botucatu. Os antigos
moradores da Vila dos Lavradores ainda se recordam dos “gêmeos” os dois italianinhos como eram
carinhosamente chamados. Amantes da pesca, alegres e brincalhões, eram muito queridos e amavam
Botucatu como se fosse sua terra natal; naturalizaramse brasileiros, faleceram e aqui foram sepultados. Aqui
fizeram sua estória e a história da Vila dos Lavradores.
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Isabel Arruda, Praça

Centro – Lei Nº 32 de 03 de janeiro de 1934.
Izabel Franco de Arruda, natural
da Villa da Constituição, hoje Piracicaba, nasceu aos 19 de novembro de 1835. Filha de Antonio
Franco do Amaral, neta do Capitão Francisco Franco da Rocha.
Mudou-se para Botucatu aos 24 de
maio de 1875. Izabel Franco de
Arruda foi casada com o Coronel
Rodrigo Ferraz Aranha, de cujo consórcio houve sete
filhos : Rodrigo Dias de Souza Aranha, Olympio Franco de Souza Aranha, Carolina, Corina, Coronel João
Rodrigo de Souza Aranha, Maria Isabel de Souza Castro
e Francisca de Souza Aranha Caldeira, que foi casada com
o Coronel Caetano da Cunha Caldeira. Izabel Arruda, virtuosíssima senhora, tem o seu nome ligado a muitas obras
que lhe põem a descoberto a grandeza de seu coração, a
magnitude de sua pessoa. Foi quem doou substanciosa
quantia em dinheiro possibilitando a construção da Misericórdia Botucatuense, o primeiro hospital da região. Esse
donativo e mais o que doaram os beneméritos Domingos
Soares de Barros e Veiga Russo, o inolvidável Dr. Costa
Leite, em 1901, pode inaugurar o magnífico hospital que
tantos benefícios presta ao povo de Botucatu. Dona Izabel era o amparo da pobreza e das instituições pias da
cidade. Faleceu na capital do Estado e, está sepultada em
Botucatu, no jazigo da família logo à entrada do cemitério. Seus descendentes não residem mais na cidade.

Isabel Espinosa Fumis, Rua

Santo Antonio da Cascatinha – Rubião Junior – Decreto Lei 3.242 de 03/11/1982.
Natural de Botucatu, nasceu em
1900, sendo filha de Antonio Espinosa e Maria do Carmo Espinosa –
imigrantes espanhóis – Casou-se
com José Antonio Fumis, sendo seus
filhos : Antonio, Iolanda, Francisco, Argelina, Maria, Jaime, Pedro,
Carmen e José. Residiu na Fazenda
Velha, Moura , sitio Madosinho,
vindo a residir definitivamente no sitio Campos Verdes
( antigo Capão Bonito ) em Rubião Junior. Isabel Espinosa Fumis, faleceu no dia 11 de junho de 1965.

Isaltino Pereira, Praça

Jardim Paraíso – Decreto Nº 3.210/82
Nasceu na cidade de São Manuel/SP no dia 19 de julho
de 1894. Era casado com a Sra. Custódia Souza Pereira, sendo que desta união nasceram quatro filhos : Nelson Pereira, Nilzo Pereira, Newton Pereira e José No-
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rival Pereira. Isaltino Pereira era
ferroviário da antiga Estrada de
Ferro Sorocabana. Após a sua aposentadoria passou a prestar serviços à Associação dos Aposentados
e Pensionistas da Estrada de Ferro
Sorocabana. Residiu durante muitos anos na rua Tenente João Francisco, 264 – Vila dos Lavradores.
O Sr. Isaltino Pereira, faleceu no dia 30 de julho de
1967.

Izaltino Pinheiro de Castro, Rua
Jardim Paraíso II – Decreto Nº 3.093/82

Nasceu em Sorocaba/SP aos 15 de
novembro de 1888. Izaltino Pinheiro de Castro foi admitido na antiga Estrada de Ferro Sorocabana
aos 15 anos de idade e aposentou-se com a compulsória. Casouse com a Sra. Bárbara Maria Augusta Pinheiro de Castro, nascendo, dessa união, os filhos : Benedito, Nestor e Jeny. Em 1930 veio para Botucatu,
quando foi nomeado Mestre de Maquinista, e então
passou a ser chamado carinhosamente de “Mestre
Izaltino”. Sempre apreciou ouvir musicas clássicas.
Mas a sua paixão, depois de sua família, era a Estrada de Ferro Sorocabana. Após vários anos no cargo
de Mestre de Maquinista passou a “Auxiliar e Fiscal de
Linhas”, mas o seu apelido ficou. Mestre Izaltino, em 1964,
foi agraciado pelo Dr. Luiz Bandeira de Mello, Diretor da
E.F.Sorocabana e pelo grande amigo Governador Laudo
Natel, que em reconhecimento pelo seu honroso trabalho
lhe deram o seu nome a uma locomotiva Nº 2012 – “Mestre Izaltino”. Faleceu em Botucatu, no dia 12 de dezembro de 1973.

Isaura Emilia de Camargo, Profa. Praça

Conj. Habitacional Humberto Popolo – Decreto Nº 3.174/82
Nasceu na cidade de São Roque
(SP), no dia 20 de dezembro de
1884. Filha de Antonio Maria Camargo e Emília Francisca de Camargo. Diplomou-se pela tradicional Escola Normal de Itapetininga tendo lecionado nas seguintes
cidades : Bacaetava, Ipanema,
Bauru, São Pedro, Piapara e finalmente em Botucatu, onde se radicou definitivamente, tendo
se aposentado após 35 anos de magistério como professora do Grupo Escolar “José Gomes Pinheiro”. Casou-se
com o Capitão ( da extinta Guarda Nacional ) Olympio
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Paes da Silva – ferroviário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, sendo seus filhos : Nelson Paes Camargo, Mireta Paes Camargo, Edvar Paes de Camargo e Lygia Paes
Aloise casada com Raymundo Luiz Aloisi ( filho : Vinício ). Deixou vários netos, bisnetos e trinetos. A maioria
de seus familiares está radicada em Botucatu . A Profa.
Isaura Emilia de Camargo faleceu em Botucatu, no dia 13
de maio de 1966.

Itália, Avenida
Vila Fioravante –

País da Europa na região banhada pelo Mediterrâneo, uma
península semelhante a uma bota, que avança mar a dentro. Esta região chama-se Itália, tendo uma área de 301.230
km2. No norte localizam-se as
montanhas dos Alpes e lagos belíssimos. Um pouco mais para o sul,
o rio Pó e seus afluentes correm
através de extensa planície onde se
cultiva arroz, trigo, uva e linho. A
industria italiana (sedas, roupas, automóveis, máquinas )
encontra-se na mesma região, principalmente em Milão e
Torino, sendo seus produtos exportados pelos portos de
Venza e Genova, famosos desde a Antiguidade. No norte
também estão situadas muitas das pedreiras de mármore
da Itália. No centro da península localizam-se os Montes
Apeninos, em cujas encostas há plataformas com plantações de vinhedos e olivais. Até as encostas do Vesúvio
são cultivadas, embora este vulcão ainda esteja ativo. Duas
cidades antigas e famosas localizam-se no centro da Itália
: Roma, que é a Capital, e Florença. Ao sul de Nápoles
existem poucas cidades, cujo povo também se dedica à
agricultura, apesar da falta d’água prejudicar muito as safras. As ilhas da Sicília e Sardenha pertencem à Itália. O
clima da península é variável nas suas diversas regiões.

Itatinga, Rua

Vila Sueleny – Distrito de Rubião Junior –
É comum no Brasil, receberem as localidades nomes oriundos de acidentes físicos. Os índios nos legaram esse hábito, que vai desaparecendo com a marcha da civilização.
Uma enorme pedra branca, de singular conformação, deu origem à palavra “ITA”, do tupi guarani = pedra e
“TINGA”, que significa branca. Itatinga = pedra branca. Em 1884, José
Pinto de Oliveira e Antonio Francisco
da Silva auxiliados pelo Coronel
Eduardo Lopes de Oliveira , Major
João Pinto de Novais Belo e outros moradores do povoado São João de Itatinga pertencente ao município de Rio
Novo, hoje Avaré, resolveram por meio de uma subscrição popular erigir uma capela sob a invocação de São
João Batista de Itatinga. Ao santo padroeiro foi doada uma
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parte da fazenda São João, calculada em 100 alqueires de
terra, e em 1888 era levantada a cruz da futura capela. A
Igreja tinha um patrimônio, faltava a criação da paróquia.
Em 1891, o povoado foi elevado à categoria de Distrito
pela Lei Estadual Nº 146, de 1o de Abril. Com o grande
desenvolvimento da agricultura, dada a fertilidade de suas
terras, passa o Distrito de São João de Itatinga a Município, pela Lei 415, de 24 de julho de 1896 e 915, de maio
de 1898, instala-se a 1o Câmara Municipal. Um ano depois a 19 de julho de 1899, o Bispo Diocesano, Dom Antonio Alvarenga, baixou uma portaria criando a paróquia
de São João de Itatinga, concretizando-se assim, o maior
desejo dos itatinguenses. O município de Itatinga situa-se
na zona fisiográfica de Botucatu, distante da Capital do
Estado, em linha reta, 209 Km. Área : 945 Km2.

Ivete Camargo Neiva, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Lei Nº 1834 de 12/
04/1972
Nasceu em São Paulo/SP, no dia 21 de outubro de 1925.
Foi secretária, contadora bilingue, estudou no Rio de Janeiro, foi diplomada em inglês pela Cambridge, estenografa. Trabalhou na SEARS ( Comércio de Eletrodomésticos ), onde foi secretária de Diretoria. Casou-se no Rio de Janeiro em
11 de junho de 1953, então com 28
anos, com José Carlos de Barros
Neiva com quem teve dois filhos :
Antonio Carlos e Fernando de Barros Neiva. Em 1956, instalaram a
fábrica de aviões NEIVA & AZEVEDO em Botucatu. Esta fábrica foi
a pioneira na fabricação de aviões.
O “Paulistinha” foi um dos primeiros modelos construídos pela empresa. Seguiram os T-25 – T-27, que inclusive
foi o modelo original dos aviões Tucanos. A fábrica deu
fama à Botucatu. Hoje a fabrica pertence à
EMBRAER.Ivette de Camargo Neiva faleceu na cidade
de São Paulo aos 17 de dezembro de 1970.

Izidoro Bertaglia, Rua

Jardim Paraíso II – Decreto Nº 3.494/84
Nasceu no dia 08 de setembro de 1904 na cidade de São
Manuel/SP.Filho de Giuseppe Bertaglia e d. Santa Rubim. Estudou na escola noturna rural. Trabalhou, durante
sessenta anos na zona rural como agricultor.Casou-se, em
30 de junho de 1924, com Maria Lima Bertaglia, nascendo, dessa união, os filhos : Neuza, Alida Aparecida, Jayme, Nelson e Antonio Bertaglia. Foi administrador de fazendas na região de São Manuel e Botucatu; Foi comerciante em São Manuel e, depois de sua aposentadoria, mudou-se para Botucatu, abrindo comércio na Vila dos Lavradores. Izidoro Bertaglia faleceu no dia 14 de janeiro
de 1984.
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Jaciro dos Santos, Rua
Nasceu em Conchas/SP no dia 25
de maio de 1938. Filho de Octavio dos Santos e d. Joana Maria
Rosa. Jaciro foi criado com seus
pais em um sitio onde trabalhava
no cultivo de cereais. Passou a
dedicar-se à profissão de oleiro.
Montou olaria e, vendia os tijolos
na vizinha cidade de Botucatu
onde, posteriormente, construiu casa e passou a residir. Casou-se com a Sra. Terezinha Cassemiro – nascida em Conchas, filha de José Cassemiro e Ana Maria
de Oliveira – no dia 13 de dezembro de 1958. Dessa
união nasceram : Berenice Aparecida, Nereide, Ivair,
Edneia, Terezinha, Suzete, Otávio, Renata, Jaciro e José
dos Santos.Homem religioso, por quarenta anos fez
parte da Irmandade do Divino Espírito Santo do bairro
São João em Conchas. Jaciro dos Santos faleceu no
dia 12 de setembro de 1986.

Jácomo Forti, Rua

Conj. Hab. A H Delevedove – Lei Nº 3.199 de 07/10/
1992
Nasceu em 04 de janeiro de 1903,
em Botucatu, casou-se com Dona
Paula Fraile Forti. Do casamento,
que perdurou até o falecimento de
sua esposa em 31/01/1930, nasceram Maria de Lourdes, Clyton e
Inês. Era Filho de Benjamin Forti
e de Dona Rosa Thomazelli Forti.
Foi Auxiliar de Enfermagem no
Hospital da Sorocabana deste 1939, onde se aposentou. No oficio de Enfermeiro, sempre procurando melhor se informar, consultava literatura especializada,
sempre socorrendo os mais necessitados com qualquer
tempo e a qualquer dia. Jácomo Forti, faleceu em 27
de janeiro de 1978.

Jacomo Langelli, Estrada

BTC 310 – Lei Nº 3.493 de 05/03/1996
Natural de Botucatu, nascendo no dia 17 de março de
1928. Filho de Luiz Langelli e Josefa Huerta Martins.
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Casou-se em 12 de janeiro de 1957, com Inês Maria
Domingues Langelli, com quem teve os filhos : Heloisa Langelli Antunes, Eduardo, Eliane Langelli Basques,
Everaldo e Stella Langelli.O Sr. Jacomo foi proprietário dos sítios Córrego de Anhumas e Monjolinho, como
também, agricultor e pecuarista. Foi sócio fundador da
Associação dos Pequenos Produtores da Baixada Serrana em 1984/1990; Membro da Associação de Moradores do Bairro de Anhumas; Presidente, Secretário e
Tesoureiro da Comissão de Festas de Santo Antonio
de Sorocaba. Dentre outras atividades, transportou alunos de 1972 a 1976, do bairro de Anhumas à Botucatu;
como também, leite de 1960 a 1966, da região da estrada do leite ao Laticínio de Anhembi. Quando das
festas dos bairros de Santo Antonio, Santa Cruz da Serra
e Anhumas, o Sr. Jacomo participava como leiloeiro .
Faleceu no dia 26 de março de 1995.

Jaguaribe,Dr.; Rua

Vila dos Lavradores – Lei Nº 299 de 21 de novembro
de 1921.
Antiga Rua Nova
Nasceu na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, mo dia 04 de julho
de 1864 e era filho do Visconde e
Viscondessa de Jaguaribe. Depois
de um brilhante curso acadêmico,
recebeu, na Faculdade de Direito
do Recife, no dia 17 de outubro
de 1885, o grau de bacharel, sendo, a 05 de janeiro de 1886, nomeado Promotor Público de Tietê. Mais tarde foi nomeado Juiz Municipal daquela Comarca, cargo que
exerceu de 1887 a 1889. Ele foi também Juiz Substituto de Tatuí, exonerando-se em 1890, ano em que transferiu sua residência para São Manuel, onde abriu escritório de advocacia. A história registra que o Dr. Jaguaribe, embora sendo político, ligado ao Partido Conservador, nos diversos cargos que ocupou, sempre se
portou com o maior critério e independência, deixando em todos os seus atos o brilho do seu talento e a
nobreza de seu caráter. Por isso, quer em Tietê, quer
em Tatuí, deixou muitos amigos e admiradores,e, logo
que aqui chegou, soube conquistar a estima de todos.
Hábil advogado, corretissimo no modo de proceder,
conquistou, desde logo,a confiança pública. Consta que,
em seu tempo, era o advogado que mais serviço tinha
em São Manuel. Foi membro da Intendência desse município em 1891, vereador em 1894 e de 1898 a 1903.
Em 1900, devido a seus méritos e reais serviços prestados, foi incluído na chapa para Deputado à legislatura de 1901 a 1903. No Congresso do Estado ( que seria
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a Assembléia Legislativa na época ), destacou-se na
defesa dos interesses públicos, fazendo parte das Comissões de Obras Públicas e Justiça, sendo presidente
desta última Comissão em 1903. Jornalista e Historiador, João Nogueira Jaguaribe colaborou intensamente
no jornal “Correio de Botucatu” e “O Município” de
São Manuel. Sócio – fundador do Instituto Histórico e
Geográfico de São Paulo. Era casado, em segundas
núpcias, com Da. Salomé Augusta de Moura Campos.
Faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 04 de julho de
1920 e está sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

Jahú, Rua

Parque Bela Vista – Distrito de Rubião Junior –
O Jahú é um hidroavião modelo
Savoia-Marchetti S.55, o último
de seu modelo no mundo. Destacou-se por ser a aeronave com que
João Ribeiro de Barros e mais três
tripulantes ( João Negrão como
co-piloto, Newton Braga como navegador, e Vasco Cinquini como mecânico ), fizeram a segunda travessia
aérea do Oceano Atlântico – a primeira da história sem
escalas -, em 1927; a primeira travessia foi realizada
pela dupla John Alcock e Arthur Whitten Brown em
1919. Adquirido na Itália, já usado, tinha o nome de
“Alcione” dado pela fábrica Savoia – Marchetti. Reformado, recebeu o nome de Jahú, nome ( na ortografia da época ) da cidade-natal de João Ribeiro de Barros. Em outubro de 1926, Barros e a sua tripulação decolaram de Gênova, chegando ao Brasil a 28 de Abril
de 1927, e a São Paulo em Agosto do mesmo ano. A
travessia aérea do Atlântico foi completada, sem escalas, em doze horas, à velocidade média de 190 Km/h.

Jaime de Almeida Pinto, Dr.; Avenida
Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.142/82

Nasceu em Botucatu aos 12 de
maio de 1904. Filho de Sebastião
Pinto Conceição e d. Amélia Paes
Almeida Pinto. Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do
Rio de Janeiro, logo após sua formatura, exerceu a advocacia com
escritório à rua Dr. Cardoso de Almeida, 1113. Casou-se com d. Gabrielina César Ferraz Pinto com quem teve seis filhos:
Plínio Ferraz Pinto, Jaime de Almeida Pinto Filho, Nilce
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Ferraz Pinto Aun, Marina Ferraz Pinto, Maria Amélia
Pinto Fiusa e Roseli Pinto Sartori. Mesmo antes de
formado, o Dr. Jayme atuou na política local, elegendo-se vereador em 1936, pela primeira vez.; renunciou
ao cargo em 1950, para ocupar uma cadeira de Deputado na Assembléia Legislativa.Como Deputado Estadual, conseguiu expressiva atuação na Assembléia Legislativa a que levou seu partido (PSD) a indicá-lo, em
composição política, para o secretariado do governo
Jânio Quadros. Exerceu o cargo de Secretário da Agricultura. Colega de Carvalho Pinto, ajudou na conquista de nossa Faculdade de Medicina.Político de projeção em nossa cidade, advogado conceituado, teve participação ativa a nível estadual. Foi, por dois mandatos, Deputado Estadual. Foi Secretário da Assembléia
Legislativa. Jaime de Almeida Pinto faleceu no dia 27
de abril de 1981.

Jaime Carnietto, Rua

Jardim Vitória – Distrito de Vitoriana – Lei Nº 3.733
de 04/02/1998
Nasceu em 09 de novembro de 1931, na Fazenda do
Moura, na cidade de Botucatu. Cursou até a quarta série do primeiro grau, no Grupo Escolar “Conde de Serra Negra”, no Distrito de Vitoriana. Foi casado com a
Sra. Maria Laudercina Carnietto e, desta união nasceram os filhos : Jair Norberto e Jadir Roberto. Trabalhou na Fazenda do Maneco, em Vitoriana, no plantio
e colheita de café, junto com o pai e o avô. Foi comerciante no período de 1959 a 1994, em Vitoriana, com o
Armazém de Secos e Molhados “Nossa Senhora Aparecida”. Foi nomeado Administrador do Distrito de Vitoriana no mandato do Prefeito Amaral Amando de Barros, onde colaborou na abertura que liga Vitoriana ao
Rio Bonito, hoje estrada vicinal Alcides Soares. Aposentou-se como comerciante em 1995. Faleceu em 14
de novembro de 1996.

Jayme Contessotte, Rua

Vila Real – Lei Nº 2.829 de 01/06/1989.
Nasceu aos 02 de janeiro de 1936,
na cidade de São Manuel, Estado
de São Paulo, filho de Augusto
Contessote e de Maria Pereira. Em
1950 veio para Botucatu onde
exerceu o cargo de Entregador e
Office Boy na empresa Columbia
Pictures.No dia 1o de fevereiro é
admitido como Locutor da Radio
Emissora de Botucatu. Em 10 de junho de 1961 exerce
o cargo de Escriturário na Prefeitura Municipal de
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Botucatu onde, também, ocupou a função de
Tesoureiro.Em 14 de setembro de 1972 é promovido a
Assistente de Diretor de Obras. De 02/04/1978 a 31/
01/1983 – Assistente do Gabinete do Prefeito. Foi um
dos fundadores da Radio Municipalista de Botucatu,
onde exerceu diversos cargos inclusive o de Diretor.
Foi Superintendente do Consórcio Intermunicipal de
Promoção Social no período de 01/06/1973 até 01/05/
1975. Foi fundador da Guarda – Mirim de Botucatu
.Foi redator do jornal “Folha da Estrada” onde criou a
coluna “Eu e a Informação”; criou os programas “Big
Show”na PRF-8, “De a Nota e Ganhe a Nota” e “A
Marreta” na Radio Municipalista de Botucatu.Foi representante do “Paulistão” do São Paulo FC em 1977.
No período de 03/10/1983 até 17/09/1984 foi Repórter
e Representante Comercial da Rádio Municipalista de
Botucatu. Foi Vereador à Câmara Municipal de Botucatu. Jayme Contessote casou-se com a Sra. Deise Rodrigues Contessote com quem teve os filhos: Jéferson
Augusto e Jaime Contessote Junior.Jaime Contessote
foi um dos mais importantes radialistas de Botucatu;
faleceu no dia 17 de setembro de 1984.

Jayme Ferrari, Praça

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.202 de 21/
10/1992
Nasceu no dia 02 de maio de 1921
em Botucatu/SP, à Rua Curuzu,
1.162. Filho do Sr. Emilio Ferrari
e Ernesta Musetti Ferrari. Era casado com a Profa. Maria de Lourdes Villas Boas Ferrari, com quem
teve cinco filhos : José Almeida,
Jayme Junior, Vera Claudia, João
Carlos e Julio César. Jayme Ferrari era sobrinho do Monsenhor Ferrari e primo do Desembargador Alcides Ferrari. Aos doze anos ingressou
na Farmácia Santa Maria de propriedade dos Srs. Izac
de tal e Francisco de Mello em 1933. Logo após a farmácia foi vendida ao Srs. Antonio Ferraz e José Simões. Diplomou-se como Oficial de Farmácia em outubro de 1941. Era formado em Contabilidade pelo
Senac de Botucatu ( 31/12/1964 ). Foi presidente da
Conferencia Vicentina de São Geraldo por 40 anos
consecutivos.Pertencia à Paróquia de São Benedito.Foi
sócio-fundador do “Serra Clube” de Botucatu. Jaime
Ferrari, faleceu em Botucatu aos 18 de novembro de
1984.

Jaime Ferreira Lima, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.695 de 1o/10/1997
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Nasceu em Botucatu (SP) no dia 12 de setembro de
1936. Filho de Elisário Ferreira Lima e Elisa Correia
Araújo Lima. Casou-se com a Sra. Nilza de Lourdes
Rodrigues Lima e, desta união, nasceram os filhos :
Luciara, Luciano André e Luciane. Foi funcionário da
Fepasa – Ferrovias Paulistas S/A – Escola Industrial e
Empresa Tejofran onde foi Supervisor. Foi um dos jogadores do VII de Setembro Futebol Clube e da Ferroviária Futebol Clube. Foi Ministro da Eucaristia na
Igreja Sagrado Coração de Jesus. Faleceu em 02 de
janeiro de 1993.

Jair Aparecido Contessote, Avenida
Jardim Cristina – Decreto Nº 3.034/82

Nasceu no dia 10 de julho de 1944,
na fazenda Santa Francisca próxima de São Manuel (SP). Filho de
Augusto Contessoti e Maria Pereira Contessoti. Aos cinco anos
mudou-se com a família para Botucatu, onde fixou residência à rua
João Passos, 1744. Em 1955 concluiu o curso primário no Grupo
Escolar “Raphael de Moura Campos”. Em 1959 iniciou seu trabalho em rádio como Técnico de Som, na
Rádio Emissora de Botucatu – PRF-8. Em 1962 foi
inaugurada a Rádio Municipalista quando foi trabalhar
como locutor, propagandista e locutor comercial. Apresentava o jornal, vários programas musicais e poesias.
Paralelo ao trabalho na rádio fazia propaganda política
e apresentação dos candidatos à eleição em Botucatu e
cidades vizinhas. Em 08 de maio de 1965, casou-se
com Nilsen Angella. Em 1o de setembro de 1966 nasceu o seu primeiro e único filho de nome Jair Contessoti Junior. Como radialista apresentou todos os programas sociais e culturais da cidade : eventos como
bailes, desfiles, corridas e jogos. Programas de auditórios no antigo Cine Vila Rica, com calouros e cantores
e brincadeiras. Seu hobby era a pescaria. Foi premiado
num concurso de pesca realizado nas propriedades de
Toshiachi Tamura, no dia 08 de abril de 1981. Em 1974
tornou-se proprietário do alto falante popular, com o
nome de J.K.Divulgasom; paralelamente vendia gêneros alimentícios por atacado. Faleceu no dia 17 de abril
de 1981, vitima de enfarto agudo do miocárdio.

Jairo Zucari, Rua

Vila Nossa Senhora das Graças - Distrito de Rubião
Junior – Lei Nº 2.030 de 01/06/1989
Nasceu na cidade de Itatinga, neste Estado, aos 18 de
março de 1942. Filho de José Zucari Filho e de d. Lau-
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rentina Silva Zucari. Por mais de
vinte anos residiu no Distrito de
Rubião Junior e nesse mesmo espaço de tempo foi funcionário da
Faculdade onde exercia as funções
de
motorista
e
tratorista.Casou-se com a Sra.
Leonice Ribeiro Zucari, tendo o
casamento proporcionado quatro
filhos : Tânia Maria, José Jairo, Joir Samuel e Taís Dávila. Muito comunicativo, bom ,estimado por todos,
ele sempre soube respeitar seus amigos e seus familiares, como sabia também, com muita facilidade fazer
novos amigos. Jairo Zucari faleceu na cidade de Botucatu, aos 17 de dezembro de 1987.

Jamil Mauad, Travessa
Rubião Junior –

Nasceu em Botucatu (SP) descendente da tradicional
família Mauad – negociantes em Rubião Junior – Filho de Miguel Mauad e Nazira Mauad, imigrantes Libaneses. Aos quinze anos de idade, foi tentar a vida no
Líbano, onde veio a falecer vitimado por incidiosa doença.

Jandyro Villas Boas, Rua

Chácara Recreio Vista Alegre – Decreto Nº 3.221/82
Nasceu em Botucatu, aos 07 de
março de 1899, filho do Cel. José
Victoriano Villas Boas e de Dona
Ana Celestina Villas Boas. Iniciou
seus primeiros estudos na antiga
Casa Pia São Vicente de Paula.
Transferindo-se posteriormente
para a recém-criada e então denominada Escola Normal Oficial de
Botucatu. Concluindo o curso ginasial, foi para a capital onde, ingressando no Mackenzie College fez o curso superior de Comércio, sob a fiscalização do Conselho de Reitores da Universidade de Nova York, onde
diplomou-se em 24 de novembro de 1917, tendo simultaneamente freqüentado curso de Inglês, no mesmo establecimento. Foi em seguida Chefe de Escritório da Comissária Villas Boas & Cia, em Santos, durante o ano de 1918. Retornando à Botucatu, aqui fixou residência, cuidando da escrituração das fazendas
de seus pais e também como sócio da firma civil agrícola Villas Boas de Botucatu, além de cooperar graciosamente na escrituração da Misericórdia Botucatuense, na gestão em que seu pai foi presidente daquele
estabelecimento. Nesse ínterim casou-se com a Pro-
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fessora Carolina de Mello Villas Boas, de cuja união
nasceram os filhos José Carlos e Antonio Carlos. Na
crise de 1929 as propriedades rurais de seus pais cujo
cultivo principal era o café, tiveram de um modo geral,
sensível fracasso financeiro, havendo necessidade de
hipoteca-las para enfrentar as despesas de custeio. Em
razão disso, Jandyro Villas Boas, à primeiro de setembro de 1935 foi nomeado funcionário da Escola Normal Oficial de Botucatu. Nesse estabelecimento exerceu desde o seu ingresso, o cargo de Secretário Substituto até a nomeação do titular em 20 de setembro de
1935, continuando em seguida no cargo de escriturário do mesmo estabelecimento. No exercício de suas
funções conquistou a gratidão de tantos quantos passaram pelo curso da referida escola, assim como no
corpo docente e administrativo, pela fineza e trato com
o semelhante, pronto a servir a toda hora e momento.
Recuperando-se financeiramente através da propriedade agrícola que lhe coube por herança, em 06 de junho
de 1956, na gestão do saudoso Prof. José Pedretti Netto, como diretor, Jandyro Villas Boas, então com 21
anos de bons serviços prestados à educação, pediu demissão de seu cargo justificando sua atitude perante os
colegas da secretária com esta frase :- “Hoje, graças à
Deus, já não dependo deste cargo que me foi muito útil
quando precisei. É justo deixa-lo para alguém que dele
agora necessita.” Sua vida foi pautada pelas atitudes
nobres, digna e correta. Faleceu, cercado pelo carinho
dos seus familiares, no dia 30 de agosto de 1973.

Jangadeiros , Rua
Recebe o nome de jangadeiro o
pescador que usa, em seu trabalho,
uma embarcação que chamamos
de jangada. A jangada constitui um
dos elementos típicos do litoral
nordestino. Utilizada primitivamente pelos índios tupis, é construída com troncos
de jangadeira ou piuva, ligados por tabuas delgadas
da mesma madeira. Mede geralmente 7m de comprimento por 2m de largura. Perto da proa fica o
mastro, no qual se suspende a vela triangular, feita
de tecido de algodão. A vida do jangadeiro é uma
aventura contínua. Pela manhã, levando o samburá (
cesto de taquara onde coloca o peixe ) e outros apetrechos, despede-se da familia e embarca com dois
ou três companheiros. Às vezes volta logo, outras
vezes demora dois, três ou mais dias, sendo esperado pelos familiares com ansiedade. Perdidas entre
os coqueiros, suas choupanas de taipa, cobertas de
folhas de palmeira ou feitas totalmente de palha, dão
uma nota característica à paisagem do Nordeste.
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Japi, Alameda
Residencial Indaiá -

Nome de uma ave, também chamada Bodum ou Xexéu. Nome de uma montanha de São Paulo.

Jaraguá, Alameda
Residencial Indaiá –

Capim da família das gramíneas, de origem africana,
muitíssimo espalhado pelos pastos do Brasil como uma
das principais forragens para o gado bovino, e que alcança uns 2m de altura, produzido inflorescências cor
de ferrugem; provisório. Campo onde medra essa capim. Personagem fantástica do Bumba-meu-Boi, a qual
pode apresentar as mais diversas formas e comportamentos. Peça principal dos folguedos do Natal e de
São João.

Jasmins, Rua

Parque Recreativo Convívio –
É o nome dado a inúmeras plantas ornamentais, de diversas famílias, sendo dotada de diversas fragâncias
de suas flores. São arbustos ou trepadeiras exóticas
aclimadas em nossos jardins. O verdadeiro é o Jasmim-da-Itália, de nome cientifico jasminum officinale, da família das oliáceas, é um pequeno arbusto
engalhado, com pequenas folhas brancas. Os frutos
quase nunca se desenvolvem. O jasmim-do-imperador ou Osmanthus fragrans, da mesma família, é um
pequeno arbusto de origem asiática, com suas flores
muito perfurmadas, eram usadas na China e no Japão para aromatizar o chá preto. O jasmim-do-cabo,
cientificamente conhecido como Gardênia Florida
ou Gardênia Jasminoides, da família das rubiáceas,
é um arbusto de folhas verdes escuras e perenes,
muito usadas em cercas vivas. Suas flores fragantíssimas grandes e brancas, simples ou dobradas, são
isoladas nas axilas das flores. É originária da Índia
Oriental, China e Japão. O jasmim-manga, jasmimdo-pará ou jasmim – vapor, é originário das Antilhas e pertencem à família das Apocinácias. Há duas
espécies : a Plumeria Alba, arbusto de caule bifurcado e casca acinzentada, tóxica, de flores grandes
e brancas, reunidas em cimeiras terminais : e a espécie P. rubra, que difere da anterior pelas suas flores
de cor vistosa, muito vermelha.

Jatobás, Alameda

Chácara Santa Maria – Lei Nº 4.911 de 17/04/2008
O jatobá é uma árvore originalmente encontrada na
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Amazônia e Mata Atlântica brasileira, onde ocorre naturalmente
desde o Piauí até o Norte do Paraná, na floresta latifoliada semidecidual. No cerrado ocorre a espécie H. stigonocarpa, também
conhecida como jatobá. Com altura entre 15 e 20 metros e tronco que chega a 1 m de diâmetro, suas folhas tem
dois folíolos brilhantes de 06-14 cm de comprimento. O fruto é um legume indeiscente, bastante duro.
A madeira é empregada na construção civil em vigas, caibros, ripas, acabamentos internos ( marcos
de portas, tacos e tábuas para assoalhos ), na confecção de artigos para esportes, cabos de ferramentas, peças torneadas, esquadrias e móveis. A polpa
do legume é comestível e muito nutritiva. É usada
como alimento também pela fauna. Entre seringueiros e moradores de regiões próximas das florestas
onde se encontram, é comum utilizarem a casca da
árvore para fazer um chá, também chamado de vinho do jatobá. Acreditam que este chá é um poderoso estimulante e fortificante. Como planta medicinal, diferentes partes são usadas por indígenas do
Brasil, Guianas e Peru contra diarréia, tosse, bronquite, problemas de estomago e fungos nos pés. Em
épocas diferentes, desde 1930, foi indicada e comercializada para fins medicinais. A partir do final do
século XX passou a ser estudada por etnobotânicos
americanos, e é consumida nos EUA com os mesmos fins tradicionais. Tem sido usada na recomposição de matas degradadas, e com este fim suas sementes são comercializadas pelas Redes de Sementes oficiais de seus biomas de origem.

Jeremias Moreira Branco, Rua
Decreto Nº 2.777/80

Nasceu em quinze de setembro de
1886.Administrador de Fazendas
foi o responsável, por um período
de 40 anos, pela Fazenda Itaúna e
Fazenda Água Sumida, de propriedade do Sr. Antonio Ermírio de
Barros pai do ex-governador do
Estado de São Paulo Adhemar de
Barros. Casou-se com Francisca de Oliveira Branco
com quem teve os filhos : Lucinda, Olívia, Antonia,
Jacyra,Eva de Oliveira, Maria de Oliveira, Edson Moreira, Moacyr Oliveira, Adão, Maria, João e Pedro de
Oliveira Branco.
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João Albertini, Rua

ceu no dia 27 de maio de 2002, aos noventa anos de
idade.

Nasceu em 06 de junho de 1901,
na cidade de Valinhos (SP). Era
filho de Angelo Albertini e dona
Emilia Sperandoreli Albertini.
Casou-se com a Sra. Suzana do
Amaral Camargo Albertini e, desta união nasceram os filhos: Angelo, Amadeu, Aldo, Adely, Arly, Ailton, Aimee, Adelma e Aristóteles. Trabalhou na Companhia Telefônica
Brasileira – onde era conhecido como “João do fio”sendo responsável, durante longos anos, pela conservação da posteação telefônica, no trecho do pé-de-serra até a entrada de Conchas. Faleceu em 10 de agosto
de 1975.

João Antonio Guimarães Carmello,
Rua

Jardim Tropical – Lei Nº 3.774 de 27/05/1998

João Amazonas, Praça

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4.294 de
27/08/2002
João Amazonas de Souza Pedroso nasceu no dia 1o de janeiro de
1912, em Belém do Pará. Filho de
família modesta, desde muito
cedo se rebelou contra as péssimas condições de vida e de trabalho da classe operária de sua cidade. Em 1935, aos 23 anos, ingressou no Partido Comunista do Brasil. Foi um dos
organizadores e um dos principais dirigentes do Movimento Unificador dos Trabalhadores (MUT) em 1945.
Em dezembro do mesmo ano foi eleito Deputado Federal Constituinte com uma das maiores votações
do Distrito Federal. Na Assembléia Nacional Constituinte atuou em torno de questões como direito de
greve, liberdade e unicidade sindical, justiça do trabalho e em defesa das lutas dos trabalhadores por
melhores condições de vida e de trabalho. Após a
cassação dos mandatos, em 1948, João Amazonas e
os demais membros da comissão executiva do Partido entram na clandestinidade. A partir de 1950, Amazonas participou ativamente da luta contra o surto
reformista que atingiu o Partido após o 20 o Congresso
do Partido Comunista da União Soviética, em 1956.
Entre 1968 e 1972, Amazonas participou ativamente da organização da Guerrilha do Araguaia, o principal movimento de contestação armada ao regime
militar. Amazonas foi um ardoroso defensor da unidade das forças progressistas e um dos artífices da
Frente Brasil Popular em 1989. Ele foi o ideólogo e
o construtor do Partido Comunista do Brasil. Fale-

Nasceu em Botucatu, aos 14 de maio de 1929 e faleceu, nesta cidade, onde passou toda a sua existência,
aos 03 de agosto de 1992. Filho de Lourenço Carmello
e de Da. Alvarina Guimarães Carmello, tendo se casado com a Professora Hermínia Corrêa Carmelo, e desse consórcio feliz e duradouro, nasceram os filhos, Dra.
Simone Correa Carmello, advogada e Dr. Fabio José
Correa Carmello, economista e funcionário do Banespa de Botucatu. João Antonio Guimarães Carmello foi
alfaiate, comerciante, membro da Associação dos Alfaiates de Botucatu, da ACIB, Diretor da APAE – Tesoureiro por muitos anos, Vice Diretor do BTC. No
salão Nobre do BTC, há a placa comemorativa da homenagem a João A.Guimarães Carmello, pelos relevantes serviços prestados ao BTC. Na APAE, um dos
fundadores, foi, graciosamente, tesoureiro, desde a fundação deste órgão. Era candidato à vereador, quando
falecera. Foi proprietário do Café do Ponto, tradicional ponto de encontro dos políticos de Botucatu.

João Baptista Carnietto, Avenida
Jardim Continental – Lei Nº 3.035 de 12/09/1990

Nasceu em Botucatu aos 31 de
outubro de 1908. Filho de Luis
Carnietto e Elisa Pierina – imigrantes italianos. Iniciou seu trabalho em 1916, aos 8 anos de idade, como leiteiro e jornaleiro. Em
1924 trabalhou como colono na
fazenda Boa Esperança até 1934.
Nesse ano casou-se, em primeiras núpcias, trabalhando como carroceiro, até 1944. Filhos do primeiro matrimônio : Gilda,Luiz, Hilda, Raul Domingos. Passou
a exercer a função de fiscal da mesma fazenda Boa
Esperança ) , até 1951. Em 1949 ficou viúvo. Em 24 de
dezembro de 1951 casou-se pela segunda vez, com Izabel Aparecida Carnietto, constituindo uma família com
mais seis filhos: Lourival, Maria, José,João,Antonio,
Eduardo. Ainda em 1951, passou para a função de
Administr ador da fazenda até 19 73, quando
faleceu.João Baptista Carnietto teve grande participação como colaborador junto aos engenheiros agrônomos da Casa da Agricultura de Botucatu na área
de cultivo de café e cereais. Muito colaborou com
sitiantes e fazendeiros vizinhos na plantação de café.
Fazendeiros e sitiantes tais como : Lafaiete Mota,
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Arlindo Bizacot, Marcelo de Moura Campos, Orestes Spadotto, Arnaldo Leota de Melo.João Baptista
Carnietto faleceu no dia 29 de outubro de 1973.

João Barreiro, Rua

Recreio Barra do Capivara – distrito de Vitoriana –
Lei Nº 3.107 de 21/08/1991
Nasceu na Espanha em 20 de janeiro de 1890. Veio
para o Brasil com seus pais como imigrante dois anos
após seu nascimento. A família foi residir no município de Botucatu na antiga fazenda Agulha. Aos 20 anos
veio residir na zona urbana, trabalhando como carroceiro. João Barreiro foi funcionário municipal, trabalhando na coleta de lixo residencial. Foi proprietário
de uma chácara no Bairro da Boa Vista, posteriormente, doando à prefeitura municipal, parte dessa área para
o prolongamento das ruas José Galvão, Nicolau Kuntz
e Miguel Alvarenga. João Barreiro foi um dos principais festeiros da igreja Santa Cruz da Boa Vista, contribuindo para a construção da capela e do Convento
das Servas do Senhor. Faleceu no dia 11 de abril de
1945, em São Paulo, sendo sepultado nessa mesma cidade.

João Barreiro Filho, Rua

Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.487 de 26/02/1996
Nasceu em Botucatu no dia 24 de janeiro de 1916. Filho de uma família de imigrantes espanhóis que aportaram em Botucatu no começo do século passado. Radicado durante grande parte de sua vida na Vila Maria,
praticamente desde o inicio deste populoso bairro, sempre esteve presente em todas as lutas pelo desenvolvimento do bairro. Aos 21 anos ( 1937 ) ingressou nas
fileiras da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde
trabalhou até se posentar.No mandato do ex-prefeito
Luiz Aparecido da Silveira, foi doada ao município,
parte de sua chácara para o prolongamento das ruas
José Galvão, Nicolau Kunts e Miguel Alvarenga. Com
essa contribuição a cidade teve a expansão urbana no
lado leste do bairro da Boa Vista. Faleceu em 1992,
aos 76 anos de idade.

João Batista Forti, Prof; Rua

Conj. Hab. João Vernini – Lei Nº 3.956 de 20/10/1999
O Sr. João Batista Forti nasceu em Pratânia – São Manuel, no dia 25 de junho de 1945, filho do Sr. José
Forti e da Sra. Regina Vacaro. Veio para Botucatu aos
42 anos de idade. Era casado com a Sra. Maria Aparecida de Faria sendo que desta união nasceram três filhos : Fabio, Marco e César. Era Bacharel em Letras
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pela USP, licenciado em Letras pela Faculdade de Educação da USP, fez Curso de Formação Pedagógica –
Administração Escolar de 1o e 2o graus pela Faculdade
“Prof. Carlos Pasquale”. Foi Professor de Português
no Curso Avanço, em Santo André (1969 ); Professor
efetivo da rede oficial de ensino na EEPSG Prof. Euclides de Carvalho Campos, em Botucatu; Professor de
português na Escola Técnica Estadual “Lauro Gomes”,
em São Bernardo do Campo de 1977 a 1988; Professor
de Língua Portuguesa, Técnicas de Redação e Expressão Oral na Faculdade de Comunicação do Instituto
Metodista de Ensino Superior, em São Bernardo do
Campo de 1986 a 1988; Professor de Língua Latina na
UNIFAC desde 1992; Professor do curso Anglo Latino – Literatura – no ano de 1994; Monitor no Projeto
de Treinamento em Língua Portuguesa/Revisão Gramatical, na UNESP, Campus de Botucatu no ano de
1993 e Assistente de Diretor na EEPG Prof. Aranha
Pacheco em 1989; Assistente de Diretor na EEPSG
Prof. Euclides de Carvalho Campos em 1990 e Professor na Escola Técnica “Dr. Domingos Minicucci Filho”. Faleceu em 26 de janeiro de 1997, em Jaú.

João Batista da Silva, Rua

Conj. Hab. Eng. Francisco Blasi – Lei Nº 3.320 de 23/
03/1994
Nasceu em 17 de julho de 1954.Filho de Olavo Thomaz da Silva e dona Antonia Aragão da Silva.Casou-se
com a Sra. Ivete Di Folco da Silva, com quem teve os
filhos : João Henrique e Luis Eduardo da Silva. Foi
funcionário das firmas Romani Mori, Simape e sócioproprietário da Gráfica Igral. Muito conhecido no comércio e meios esportivos, pois jogou futebol no Bairro Alto, Boa Vista, Rodoviário. Faleceu em 18 de junho de 1982.

João Benedito Quaiatti, Rua

Jardim Reflorenda – Decreto Nº3.102 de 21/06/1982
Nasceu na Itália, no dia 11 de setembro de 1877, e, era
filho de João Batista Quaiatti.Veio para o Brasil com
17 anos .Casou-se a primeira vez na Itália e veio para o
Brasil viúvo.Residindo na cidade de Itatinga/SP, em
1920 contraiu segundas núpcias, com a Sra. Carmelina
Quaiatti, e tiveram apenas uma filha com o nome de
Josefa Quaiatti.Nessa cidade foi oleiro num vilarejo
de nome Salgado, posteriormente, foi balconista em
uma venda, durante muito tempo. Mudou-se para Botucatu, fixando residência na Vila Maria. Viúvo, pela
segunda vez, montou o primeiro açougue da cidade com
o qual trabalhou por 10 anos. Montou, também, um
armarinho. Era uma pessoa muito religiosa. Como vi-
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centino, colaborou na construção da primeira capela
da Vila Maria. Quando ficou doente do fígado, vendeu
as lojas e foi morar, na casa do Sr. José Luciano Quaiatti, seu sobrinho, que cuidou dele até seu falecimento.
João Benedito Quaiatti faleceu no dia 01 de setembro
de 1961.

João Bernardo Alves, Rua

Conj. Hab. C J Roncari – Lei Nº 3.412 de 16/05/1995
Nasceu em 24 de abril de 1925, no então Distrito de
Espírito Santo do Rio Pardo ( atual Pardinho ) municipio de Botucatu, filho de Antonio Bernardo Alves e
Maria Isabel de Almeida. Passou parte de sua vida em
Pardinho, trabalhando em fazenda; após o falecimento
de seu pai transferiu residência para Botucatu, especificamente na Vila Maria, onde morou por muitos anos.
Casou-se com a Sra. Leonilda Leite Alves, filha do Sr.
Alcides Leite – antigo morador da Vila Maria – com
quem teve a filha Lílian – funcionária da Câmara Municipal de Botucatu. Foi sapateiro, foi ferroviário da
antiga Estrada de Ferro Sorocabana, e aposentou-se
como funcionário do Cortume Bela Vista . Trabalhou
no Cortume Paulista até abril de 1994. Faleceu em 30
de setembro de 1994, aos 69 anos de idade.

João Boriolli, Rua

Jardim Paraíso – Decreto Nº 1629 de 31/12/1968
Nasceu em Botucatu no dia 28 de
outubro de 1892. Filho de Antonio Boriolli e Ursulina Boriolli.
Casou-se em primeiras núpcias
com a Sra. Maria José dos Santos com quem teve seis filhos :
Maria de Lourdes, Milton Mario, Dino , Ursulina,Angelina e
Mario Buriolli. Enviuvando-se,
casou-se em segundas núpcias com Edith Simões Boriolli, sendo que dessa união nasceu uma filha :
Marisa Boriolli. Começou sua vida prática aos 15
anos, quando foi admitido na antiga Estrada de Ferro Sorocabana nas funções de serviços gerais. Muito inteligente, responsável e interessado a chefia promoveu-o à telegrafista. Galgou diversos cargos em
sua carreira, culminando com a de Chefe de Estação, desempenhando suas f unções em
Botucatu.Como Chefe de Estação, residiu, por muitos anos, na rua Vitor Atti, 489 – residência da Estrada de Ferro Sorocabana. Aposentou-se em 31 de
março de 1951.João Boriolli faleceu no dia 13 de
novembro de 1956.
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João Buchignani, Rua
Decreto Lei Nº 1.604

Aos 03 de outubro de 1898, nascia na cidade de Botucatu o 5o filho de Natale Buchignani e Catharina Buchignani, seu nascimento como dos filhos que o antecederam trouxe alegria àqueles dois imigrantes da antiga e lendária Itália.Ficou conhecido como João “Cícero” Buchignani. Realizou os primeiros estudos no
Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”, concluindo-os em 15 de dezembro de 1911. Desde criança manifestou pendor pela musica, sendo um dos componentes da tradicional Banda São Benedito, que tinha sob a
batuta do maestro Lazinho, grande fama na região.
Grande artesão, aprendeu na oficina paterna a arte de
forjar.Foi Mestre de Ferraria da antiga Escola Indistrial de Botucatu, contratado por concurso, pela portaria
Nº 33.851/41 de 07 de outubro de 1941, assinada pelo
Dr. Fernando Costa. Impediu, através de abaixo-assinado ( 2.500 assinaturas ) que a Companhia Paulista
de Força e Luz demolice a barragem do Rio Pardo,
hoje conhecida como cascata “véu de noiva”. Fundou
a Conferencia Santa Terezinha. Casou-se com a Sra.
Herminia Varoli com quem teve os filhos : João Cícero
Buchignani e Cladyz falecida em 1955. João Buchignani faleceu no dia 11 de abril de 1958.

João Butignoli, Rua

Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 1.568 de 25/
10/1968.
Natural da Itália. Veio para o Brasil por volta de 1899, adquirindo
propriedade no Capão Bonito
(Rubião Junior ) onde montou um
sitio de 64 alqueires, dedicandose ao cultivo do café. Casou-se
com Helena Butgnoli, tendo os filhos : Antonio Butignoli, Belmiro Butignoli e Zillo Butignoli.

João Bruder Greguer, Estrada

BTC – 353 Botucatu/Pardinho – Lei Nº 2.897 de 27/
09/1989
Nasceu a 29 de outubro de 1898, na Fazenda Boa Vista
do Negrão, situada no alto da serra de Botucatu, entre
Botucatu e Pardinho, tendo falecido em 26 de abril de
1989, em Botucatu, com a avançada idade de 90 anos.
Era filho de Jorge Bruder e de Da.Helena Greguer Bruder. Casou-se com Emilia Gloor Bruder, com quem teve
oito filhos : Celso do Nascimento Bruder, engenheiro
civil, industrial e proprietário rural, casado com a Sra.
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Lygia Maria de Toledo Bruder; Célio Bruder, engenheiro, industrial e proprietário rural, casado com a Sra.
Maria Aparecida Franzolin Bruder; Cemiro Bruder, proprietário rural, casado com a Sra. Milva Bruder; Celina Bruder Di Creddo, professora, casada com Anselmo Di Creddo, advogado e proprietário rural; Cenira
Bruder Amaral, professora, casada com Julio Silveira
Amaral, proprietário rural; Cleonice Bruder Pavan,
comerciante, casada com Denico Pavan, industrial;
Cleoneide Bruder Azzem, professora, casada com
Abrahão Azzem, proprietário; Clicia Bruder Santini,
nutricionista, casada com João Santini Neto, engenheiro
e proprietário rural e mais 23 netos e 22 bisnetos. João
Bruder Greguer, era neto de João Bruder, imigrante alemão que aqui aportou nos idos de 1850, tornando-se
proprietário da fazenda Boa Vista do Negrão. João
Bruder e seu filho Jorge abriram a estrada de acesso da
Fazenda até a entrada da cidade, hoje bairro do Lavapés. Era membro da família mais antiga e pioneira na
região rural , conservando por várias décadas as suas
terras, à par de outras propriedades urbanas. Foi cafeicultor, agro-pecuarista e um dos primeiros a instalar,
em sua fazenda, máquina de beneficiar café, movida a
vapor o qual também movia a serraria além de ter dado
continuidade ao trabalho de reflorestamento – iniciado por seu pai, que ia de trolei à Rio Claro, de cujo
Horto trazia as sementes de eucaliptus. Jo

João Candido Villas Boas, Dr.; Rua
Vila Nova Botucatu – Lei Nº 0.908/60

Nasceu em Itabera/SP, em 11 de
janeiro de 1882. Filho de Candido
Bernardo Villas Boas e Anna Umbelina Villas Boas. Formou-se
Advogado pela Faculdade de Direito de São Paulo em 27 de novembro de 1912. Iniciou-se na profissão de Delegado de Policia de
Xiririca, depois São Paulo e finalmente em Dois Córregos. Transferindo-se para Botucatu, advogou por 45 anos seguidos.Conquistou a confiança da população e, assim foi uma pessoa merecedora da admiração de todos, não só pelos seus dotes de
inteligência e cultura, mas sobretudo pela sua honradez. Foi presidente da Câmara Municipal de Botucatu.
Casou-se duas vezes, em seu primeiro casamento com
Judite de Abreu Villas Boas, que lhe deu três filhos :
Geni, Alaíde, Plínio. Em seu segundo matrimonio com
Alice Gonçalves Villas Boas, que lhe deu oito filhos :
Thales, Vilma, Celiza, João, Anita, Ivone, Dalto e Arlete. O Dr. João Candido Villas Boas faleceu em Botucatu, no dia 11 de junho de 1960, aos 78 anos de idade.
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João Caetano da Silva, Alameda
Jardim Europa – Lei Nº 3.066 de 19/03/1991

Nasceu em Cavalinhos – Coimbra – Portugal – no dia
20 de março de 1892. Filho de José Caetano Novo e
Maria de Jesus Silva. Veio para o Brasil onde casou-se
com Lydia Caetano com quem teve os filhos : Maria,
José, Luiz, Silvia, Isolina e Silvio. Foi, admitido na
Companhia Paulista de Força e Luz em 11 de setembro
de 1929 no cargo de Instalador e posteriormente, leiturista. João Caetano da Silva faleceu em Botucatu no
dia 09 de maio de 1971.

João Calonego, Rua

Distrito de Rubião Junior - Decreto Nº 3.243/82
Nasceu em 14 de agosto de 1915,
em Botucatu/SP. Filho de Luiz
Calonego e Ursulina Zanluchi.
Casou-se em 1939 com Olinda
Rodrigues Calonego com que
teve cinco filhos : Antonia Nilda
Calonego Dionizio, Luiz Nivaldo Calonego, Lourencina Marli
Calonego Proto, Marlene Calonego Fumis. Trabalhou
na Estrada de Ferro Sorocabana de 05/01/1937 a 01/
12/1967, aposentando-se como Chefe de Trem. Posteriormente foi balconista em um bar de propriedade de
Ivani Aparecida Quadros ( 01/06/1970 a 01/02/1971 ).
Era sócio da A.A.Ferroviária, onde foi presidente do
BAC ( Botucatu Atlético Clube ) conseguindo levar o
a agremiação a conquistar o título de campeão de Botucatu. Era um cidadão divertido e querido na Vila Aparecida, onde costumava organizar na rua em que residia, a tradicional festa junina em homenagem à São
João.Faleceu no dia 19/06/1981, aos 65 anos de idade.
Sua filha Lourencia Marli Calonego Proto, reside hoje,
na rua em que seu pai foi homenageado.

João de Campos (Salmoura), Rua
Vila Santa Luiza – Decreto Nº 3.349/83

Nasceu em Botucatu em 27 de Dezembro de 1909, foi
casado com a Sra. Eugenia de Campos nascida em Tatuí deste Estado, em 24 de Maio de 1910. Casou-se no
religioso em 15 de Dezembro de 1926 e no civil em 25
de Junho de 1947 em Botucatu. Foi lavrador e Administrador na Fazenda e Olaria do Reverendíssimo
Bispo,Dom Carlos Duarte Costa transferindo-se, posteriormente, para a Fazenda Agrícola de Paula Souza,
retornando para a fazenda das Bicas em Botucatu.Foi
proprietário de uma Chácara na Cecap, hoje Conjunto
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Residencial “Frei Fidélis”, onde veio a falecer em 04
de novembro de 1972, deixando 10 filhos : Gentil de
Campos Silveira, Mercedes de Campos, Dirceu de
Campos – aposentado da Prefeitura – Alceu de Campos, Nelson, Jorge, Maria, Antonio, João de Campos
Jr, José Carlos.

João Candido Egílio, Rua

Altos da Serra – Lei Nº 4.025 de 07/06/2000
João Candido Egílio nasceu em Areiópolis, em 02 de
fevereiro de 1934, filho dos imigrantes italianos Rosa
Pomari e Paulo Egilio. Casou-se com a Sra. Anália
Destro Egilio, e dessa união nasceram os filhos José
Wanderley, Paulo Roberto, João Ricardo, Edson Luiz
e Rodrigo César. Veio para Botucatu em 1965, onde
exerceu as funções de metalúrgico. Faleceu em 10 de
janeiro de 1999, aos 65 anos de idade.

João Carlos Gonçalves, Rua

Residencial Cedro – Lei Nº4.581 de 01/07/2004
Nasceu em 24 de abril de 1954. Filho de João Antonio
Gonçalves e Adélia Rodrigues Gonçalves.Foi funcionário da Auto Peças Heliar durante 20 anos. Posteriormente, trabalhou na Auto Peças Mazon. Foi genitor de
Fabio, João Carlos, Daniele, Rafael, Robson e
Renan.Faleceu no dia 01 de junho de 2003.

João Carmello, Rua

Jardim Paraíso – Decreto Nº 1.627/68
Nasceu em Treviso ( Itália ) aos
06 de maio de 1866. Casou-se com
a Sra. Carlota Bardella Carmello,
união que lhe deu os filhos: Ana,
Maria, Antonio, Lourenço, Domiro, José, Ida, Otavia, Amadeu, Filomena, Elizena e Giordina
Carmello.Foi comerciante, lavrador, cultivava café, pomar, horta,
era negociante de gado. Sempre
trabalhou no cultivo da terra. Adquiriu uma gleba de
terras, Chácara Carmello, posteriormente loteada, dando origem à Vila Carmello.O Sr. João Carmello faleceu aos 63 anos, no dia 23 de abril de 1929.

João Cecílio, Praça

Jardim Paraíso – Lei Nº 2.742 de 04/11/1988
Foi funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana, onde
foi um dos pioneiros, juntamente com o saudoso Isaltino Pinheiro de Castro “O Mestre Isaltino”. Foi um dos
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fundadores da Associação Atlética Ferroviária e da
Capela de Nossa Senhora Menina da Vila Maria. Foi
Diretor Esportivo do Clube Atlético Brasil de Vila
Maria. Faleceu em 1942 e, foi sepultado em Botucatu.

João Coelho da Silva , Rua

Vila Paulista – Lei Nº 2.777 de 07/12/1988
Nasceu em 08 de abril de 1899. Foi criado na cidade
de Botucatu. Foi sócio –fundador do Hospital Sorocabana, doando área de terras de sua propriedade. Foi
sócio-fundador da Associação Atlética Ferroviária onde
fez parte de sua Diretoria ; membro da Diretoria da
Sociedade Beneficiente “Coutinho”; Representante da
Sociedade São Vicente de Paula e festeiro da Igreja
Sagrado Coração de Jesus. Casou-se com a Sra. Maria
Conceição Figueiredo com quem teve oito filhos : Deolinda Coelho da Silva – enfermeira ; Anita Coelho da
Silva Praça – empresaria; João Coelho da Silva Filho
– exerceu o cargo de presidente do Esport Clube INCA
– formado na escola de São Carlos “Antonio Companhole”, formado Contra-Mestre, inventor do paletó
“Duplo Fio”. Em 1953 foi o inventor do título da Associação Atlética Botucatuense que teve como presidente o Dr. Antonio Delmanto; Rosa Coelho da Silva;
Maria Conceição Silva Lima; Adelino Coelho da Silva
– Administrador de Empresas; Egídio Coelho da Silva
– Jornalista; Maria Aparecida Coelho da Silva.João Coelho da Silva, faleceu no dia 13 de março de 1971.

João Coube, Praça

Colinas do Paraíso – Lei Nº 4.110 de 13/12/2000
João Baptista Martins Coube, nasceu no dia 02 de fevereiro de 1900, na cidade de Macuco, interior do Estado do Rio de Janeiro, filho do Sr. Henrique Pedro
Coube e da Sra. Maria Cândida Martins Coube. Casou-se com Carmem Carrijo Coube, com quem teve
os filhos Luiz Edmundo, Henrique Natanael, Sérvio
Túlio e Ruben Dário. Em 1918, aos l8 anos de idade, mudou-se para o interior de São Paulo, escolhendo, inicialmente, a cidade de Botucatu, onde trabalhou na tradicional Casa Carlos, estabelecimento especializado no ramo de papelaria e tipografia, que,
em muito, influiu no seu desenvolvimento profissional. Após alguns anos de dedicação a essa atividade, mudou-se para Bauru (SP), onde, em 08 de dezembro de 1928 fundou a “TYPOGRAFIA BRASIL”, firma individual. Em 1944 transformou essa
firma em “TYPOGRAFIAS E LIVRARIAS BRASIL”, a primeira sociedade anônima de Bauru, que,
em função de sua evolução e da necessária adaptação aos novos tempos, teve sua razão social sucessi-
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vamente alterada para “TIPOGRAFIAS E LIVRARIAS BRASIL S/A”, em 1944; “TILIBRA S/A –
INDUSTRIA GRÁFICA”, em 1970, e “TILIBRA S/
A PRODUTOS DE PAPELARIA”, em 1998. Hoje a
TILIBRA é a maior fabricante de produtos de papelaria do Brasil, com cerca de 1.200 funcionários,
produz e comercializa 700 itens para o mercado interno e 500 para o mercado externo ( mais de 15
paises ); tem participação expressiva nos mercados
argentino, chileno e mexicano com sua própria marca, desenvolvendo produtos exclusivos para atender
as necessidades desses mercados.

João Dartoga, Rua

Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.267/82
Era natural de Asolo, Província de
Treviso e trabalhou na famosa cidade de Veneza, onde as casas são
construídas sob estacas fincadas
no fundo do mar. João Dartora foi
o Mestre de Obras contratado pelo
construtor português Manoel Álvaro Guimarães para ser o responsável pela construção da Igreja de
Santo Antonio no morro de Rubião
Junior. Adriana Alves Vigliazzi, em seu livro “A Luz
de Archângelo” é quem diz : “Etelvino Calônego, Alcides Rossetto e Bertoldo de Oliveira foram os serventes de pedreiro que auxiliaram João Dartora no levantamento das paredes, a partir do alicerce até as torres;
foram os que preparavam a massa no ponto exigido
por João Dartora para que este fizesse, paciente e caprichosamente, as molduras das janelas, das portas e
os capitéis dos balaústres que arrematam as paredes da
igrejinha, tudo com moldes de madeira fabricadas de
forma artesanal pelo próprio Dartora.”

João Dias Cordeiro, Rua

Vila Pinheiro Machado – Lei Nº 2.992 de 08/05/1990
Nasceu em 1861, na cidade de Figueira da Foz, Portugal e faleceu em 01/08/1946 em Botucatu. Filho de João
Cordeiro e Maria Dias Cordeiro ( portugueses ).Naturalizou-se brasileiro em 1885. Casou-se com Gumercinda Álvares Ramon, nascida em 1873, na cidade de
Leon, Espanha e falecida em 19/07/1947, na cidade de
São Paulo (SP). Dessa união nasceram os filhos : Maria Dias, Manuel Dias, João Dias,José Dias, Luzia Dias
e Helena Dias Cordeiro. João Dias Cordeiro trabalhava em suas lavouras de café e nos pomares, era um
grande fazendeiro. Viveu em Botucatu pelo espaço de
sessenta anos e realizou grandes obras dentre as quais
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estão a doação de terras para a construção do Colégio
La Salle ao Bispo Dom Lúcio Antunes de Souza, e construção da Curia Diocesana, além de ter construido a
capela de Santo Antonio, na rua José Barbosa de Barros.

João Dias Cordeiro Filho, Praça
Jardim Itamarati – Lei Nº 4.499 de 03/03/2004

João Dias Cordeiro Filho nasceu em Botucatu no dia
23/03/1912 e faleceu na mesma cidade em 24 de abril
de 2000. Filho de João Dias Cordeiro e de Gumercinda Álvares Ramon. Em 23/10/1935 casou-se com Aurélia Jarilho Cordeiro, com quem teve os filhos : Shirley Aparecida Dias Cordeiro de Oliveira; Deleuza
Dias Cordeiro Miranda; Lourival Dias Cordeiro;
Wanderley Dias Cordeiro; Rosaly Dias Cordeiro
Maziero; Antonio Dias Cordeiro; Rozimeire Dias
Cordeiro Nogueira; Rodney Dias Cordeiro; Nilton
da Silva Cordeiro. João Dias Cordeiro Filho foi Diretor do Atlético Clube Lajeado, tendo exercido as
funções de Secretário, Vice-Presidente e Presidente
do Conselho Deliberativo, sendo que nesse período
foi Campeão Amador dos anos de 1951/1961 e
1963.De 1955 a 1965, tinha um Programa Infantil
na sede social do Altético Clube Lajeado, onde incentivava a música e a cultura. Uma vez por mês,
convidava o saudoso Emilio Peduti – proprietário
de rede de cinemas, para passar filmes, com o objetivo de incentivar o teatro amador. Começou a trabalhar como lavrador com 12 anos de idade. Foi funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana; Agente de
atividades Agropecuárias; Auxiliar Agropecuário e
na Empresa Agropecuária Minetto. Os festeiros da
Capela Sagrado Coração de Jesus da Fazenda Edgardia, da gestão 1977/1999, afixaram no Pátio da
Igreja uma placa de mármore, para homenageá-lo pelos relevantes serviços prestados na construção, reforma e ampliação da Capela. Foi útil à sociedade, e exerceu a verdadeira cidadania : plantou frutas e flores por
toda região de Botucatu.

João Fabris, Rua

Parque Marajoara – Lei Nº 2.877 de 29/08/1989
Nasceu em 09 de agosto de 1887 na Itália.Veio para o
Brasil ainda muito jovem, onde passou a exercer a sua
profissão na construção civil e nos serviços de pintura.
Tornou-se um excelente profissional, sendo um dos
mais requisitados para a execução desses serviços na
cidade. Casou-se com a Sra. Carmela Geraldis Fabris,
com quem teve os filhos : Paulo Fabris, João Fabris
Filho, Ermínia Fabris Rafaneli e Elena Fabris
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Lourenço.O Sr. João Fabris foi funcionário das Industrias Lunardi.Faleceu em 1967, aos 80 anos.

João Fernandes de Souza, Travessa
Vila Éden – Lei Nº 4.831 de 17/09/2007

Nasceu em Avaré/SP, no dia 26 de
março de 1898. Filho de José Fernandes de Souza e de dona Maria
de Souza. Faleceu em Botucatu no
dia 11 de março de 1970. Contador, diplomado pelo Instituto Comercial do Rio de Janeiro, em
1924.Transferiu-se para Botucatu, com aproximadamente 15
anos de idade para poder continuar seus estudos, passando a morar com o seu tio
Manuel da Silva, tradicional comerciante na Vila dos
Lavradores. Estudou na antiga escola denominada
Instituto Comercial “Dr. Vitone”, fundado em 1915
pelo Dr. José Bartholomeu Vittone, depois sucursal
do Instituto Comercial do Rio de Janeiro, entidade
reconhecida de utilidade pública pelo Decreto nº
3329, de 01 de janeiro de 1917, do Governo Federal. Foi Professor do Curso Técnico de Comércio de
Botucatu – 1924/1927 e do Curso Técnico Comercial de Lençóis Paulista – 1927/1928. Foi jornalista e
colunista do jornal “Botucatu Jornal”. Foi escritor e
editor do livro intitulado “Sistema Americano de
Contabilidade”, editado em 1963. Por essa razão foi
merecedor do voto congratulatório e de justa homenagem pela Câmara Municipal de Botucatu, conforme Requerimento nº 12, de 19/02/1963, de autoria
do ilustre médico vereador Dr. Antonio Delmanto.
Proprietário de uma gleba de terras no Bairro da Boa
Vista, com frente para a rua Major Nicolau Kuntz, a
pedido do então Prefeito Emílio Pedutti, colaborando com o projeto urbanístico de Botucatu, fez graciosamente a doação da área necessária à complementação e prolongamento da atual Rua Seichi Konishi, antiga rua 10, o que resultou na divisão da sua gleba em
duas outras – gleba 1, com frente para essa mesma rua,
e Gleba 2, com frente para a Rua Major Nicolau Kuntz.

João Ferreti, Travessa

Vila Antártica – Lei Nº 3.067 de 19/03/1991
Nasceu em Jacutinga (MG), em 08 de julho de 1908.
Filho de Angelo Ferretti e Mariana Villas Boas Ferretti. Casado com Angelina Piva Ferretti, com quem teve
os filhos : Celso João Ferretti, Célio Ferretti, Cléa Ferretti Ramponi e Ana Cleide Ferretti Borgatto. Formouse em Técnico de Contabilidade, na cidade de Espírito
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Santo do Pinhal (SP), onde lecionou contabilidade bancária. Em 1927, ingressou no antigo Banco Comercial
do Estado de São Paulo, como contínuo, na cidade do
Espírito Santo do Pinhal (SP), passando por todas as
funções daquele estabelecimento, chegando a Gerente. Exerceu esse cargo nas cidades de Itápolis (SP),
Santa Adélia (SP), transferindo-se para Botucatu, no
ano de 1961, onde também acumulou a função de Gerente Regional daquele Banco. Em 1968, aposentouse de suas funções nesta cidade onde fixou residência.
Foi membro da Loja Maçônica e do Rotary Club. João
Ferretti, faleceu em Botucatu, aos 15 de setembro de
1989, estando sepultado no Cemitério Portal das Cruzes.

João Francisco Gramuglia, Rua
Recreio do Hawaí – Lei Nº 3.876 de 24/03/1999

O Sr. João Francisco, nasceu em Botucatu no dia 02 de
setembro de 1904, descendente direto de imigrantes
italianos radicados em nossa cidade, desde o final do
século passado. Filho de Vicente Gramuglia e Concetta Antonucci, naturais da Calábria, aqui constituiu família, casando-se com dona Angelina Moltocaro Gramuglia aos 23 de dezembro de 1926.Desta união nasceram 6 filhos : Zilda,Adalziza, José, Maria de Lourdes, Tarciso e Irineu. Durante quase 50 anos exerceu o
oficio de sapateiro, trabalhou no antigo Colégio dos
Anjos, hoje Instituto Santa Marcelina , nas oficinas da
família Delmanto e no Curtume Pioneiro pertencente à
família Pescatori, nesta cidade, sendo também proprietário de uma pequena fábrica de botinas e calçados
denominada “Sapataria Progresso”. Nas horas de lazer, participava do futebol da AAB – Associação Atlética Botucatuense; gostava de desenhar e de tocar flauta com um grupo de músicos da cidade. Foi Presidente
dos Irmãos Vicentinos encarregados de obras assistenciais, aqui em Botucatu. Faleceu em 26 de julho de
1976, aos 72 anos de idade.

João Francisco, Tenente; Rua
Vila Carmello –

Tenente Coronel João Francisco de Freitas, nasceu em
Minas e, transferiu-se para Botucatu por volta de 1853.
Foi um dos primeiros vereadores de Botucatu. Eleito
em 1882, exercendo a vereança até 1886, sendo reeleito em 1892,1895,1896,1897. Fazendeiro e
comerciante.Pertenceu à 4o Cia do 37o Batalhão de Infantaria da Guarda-Nacional sediado em Botucatu.
Exerceu (1873) o cargo de 1o Suplente de Juiz Municipal e de Órfãos em Botucatu. Residiu em chácara de
sua propriedade, próximo ao asilo “Padre Euclides”.
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Era casado com a Sra. Anna Luiz de Mendonça, nascida em 1832 e falecida em 1912.

João Furtado Domingues, Rua
Jardim Cambuí – Lei No 4.700 de 28/03/2006

Nasceu em Anhembi (SP) em 10
de janeiro de 1938, filho de José
Antonio Domingues e de Geraldina Idalina Domingues. Casou-se
em 19 de janeiro de 1963 em sua
terra natal, com Antonia Ramos
Domingues. Mudou-se para Botucatu em 1976. Trabalhou por mais
de 30 anos no DER em várias funções, tendo-se aposentado como motorista. Durante
todo esse tempo participou de lutas e reivindicações
por melhores salários e condições de trabalho, sendo
representante dos motoristas junto aos sindicatos e
órgãos representativos da categoria. Foi membro do
Conselho Deliberativo da Sociedade Amigos do Lavapés e mais tarde, já residindo na Cohab I, participou da fundação da Associação de Moradores daquele bairro. Homem de grande espírito cristão, trabalhou efetivamente como pedreiro na construção
da igreja matriz de Anhembi e participou da organização da Paróquia de Santa Terezinha e mais tarde
de sua comissão de obras. Pai exemplar, sempre dizia que a melhor coisa que fez na vida foi mudar-se
para Botucatu, cidade que ele adorava e que lhe deu
a oportunidade de melhorar profissionalmente e oferecer melhores condições de vida aos seus filhos Valdemir Ramos Domingues, funconário público estadual e radialista, e Altair Ramos Domingues, advogado. João Furtado Domingues, faleceu em 05 de
dezembro de 2002.

João Gasparini, Praça

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.462 de
07/02/1984
Nasceu em 16 de abril de 1885,
em Trieste, na Autria.Aportou nas
terras de Botucatu, destacandose como exímio alfaiate, verdadeiro artista em sua profissão.
Casou-se com d. Antonieta Ranzi, natur al de Bologna,
Itália.Dessa união nasceram os
filhos : Renato Gasparini, Mario
Gasparini e Celso Gasparini. João Gasparini iniciou
sua vida como lavrador e depois como alfaiate, isso
no ano de 1922, prestando serviços diversos quer no
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comércio, industria e na assistência social. João Gasparini foi o pioneiro do movimento espírita em
Botucatu.Foi um dos fundadores do Centro Espírita
“Caminho da Luz” em Botucatu. Francisco Habermann, no “Anuário Espírita 84” relata : “ Revendo a
história do Espiritismo em Botucatu, constata-se que
o extraordinário desbravador da Seara Espírita nesta terra – João Gasparini – esteve presente durante
sua vida laboriosa em todos os acontecimentos espíritas locais de sua época. Participou não só da fundação do C.E. “Caminho da Luz” mas também, direta ou indiretamente, do trabalho e instalação dos
demais Centros que até hoje continuam no mister de
abrigar os necessitados do corpo e do espírito, nesta
cidade e região. Homem ponderado, de trato amável
e palavra evangelizada, quem com ele conviveu até
o seu desencarne em 1971 pode, como nós, comprovar suas qualidades fraternas e exemplificadoras.
Atraído pelas belezas da Doutrina Espírita passou a
reunir em sua própria casa os amigos e confrades
interessados na Doutrina codificada por Allan Kardec. Corajoso, nunca faltou ao testemunho público.
Conta-se, entre os mais antigos, que João Gasparini
juntamente com os filhos Renato e Nelson – que hoje
ainda se lembram e confirmam o fato – não perdia o
dia de Finados para, à porta do cemitério municipal,
distribuir mensagens com esclarecimentos da 3 a Revelação. Como qualquer lugar, o Espiritismo em Botucatu caminhou entre lutas renhidas e João Gasparini, junto a outros tantos companheiros, viveu participando intensamente das mesmas, até 05 de fevereiro de 1971, ocasião de seu desencarne, nesta cidade.”

João Giandoni, Praça

Altos do Paraíso- Lei Nº 3.577 de 15/11/1996
Nasceu em 15 de agosto de 1894, em São Roque (SP),
sendo filho do Sr. Vicente Giandoni e Eugenia Giandoni, que eram sitiantes naquela região. Cursou o
primário em uma Escola Rural. Em 1914, ingressou
como funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana,
no deposito de locomotivas de Sorocaba. Sempre
consciente de seus deveres e também tendo reconhecida sua grande capacidade profissional, foi recebendo várias promoções, chegando ao cargo de Mestre-Maquinista. Em 1920, casou-se com a Sra. Elvira Del Chiari Giandoni, e desta união nasceram 12
filhos sendo seis já falecidos e seis vivos : Carlos,
Vicente, Ataíde, José Romeu, Florisbela e Brizabela. Foi o primeiro morador da Vila Ema. João Giandoni não chegou a aposentar-se, falecendo repentinamente no dia 25 de março de 1956.
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João Godoy, Rua

Vila Ferroviária – Lei Nº 2.779 de 07/12/1988
Nasceu em Pirassununga, em 03
de junho de 1945. Filho de João
Antonio de Godoy e Ana Maria
de Jesus Godoy. De família pouco numerosa, possuía apenas uma
irmã, tendo ficado órfão ainda menino. Começou a trabalhar muito
cedo tornando-se uma pessoa independente. Ainda jovem passou
a residir em Botucatu, vindo a ser um dos participantes
da construção da Igreja de Santo Antonio, no Distrito
de Rubião Junior, obra essa, que constitui um dos principais pontos turísticos de nossa cidade, cujas características lembram um castelo medieval. Foi Marchante
e Pecuarista, se estabelecendo na Vila dos Lavradores
onde possuiu Casa de Carnes. Residiu nesse bairro nos
seus últimos anos de vida. Foi casado com a Sra. Cecília Dias Godoy e deixou os seguintes filhos : Jane Godoy Fernandes, casada com o Sr. Jaime Fernandes; Profa. Jandyra Godoy Protes casada com o Sr. Rubens de
Jesus Protes; Dr.João Godoy Filho,casado com a Profa. Consuelo Devidé Godoy; Dr. José Maria Godoy casado com a Profa. Mirtes M. Caccace Godoy;Prof. Joel
de Godoy casado com a Profa. Mítico Wada de Godoy;
Profa. Maria Rita Godoy Mattos casada com o Sr. Paulo Ayres Mattos, Reverendíssimo Bispo da Igreja Metodista, Dr. Marco Antonio de Godoy casado com a
Profa. Vera Lúcia de Oliveira Godoy. João Godoy faleceu em Botucatu, aos 26 de junho de 1945.

João Gotardi, Rua

Vila Ferroviária – Decreto Nº 1.572/68
Nasceu em Veneza – Itália –dia 30
de novembro de 1896. Filho de
Pedro Gotardi e Rosa Gotardi. Casado com Henriqueta Basseto, nascida em Botucatu , no ano de 1898.
João Gotardi veio para o Brasil
com dois meses. Teve onze filhos
sendo eles : Laurindo, Luciano,
Pedro , João, Miguel, Armelindo,
Antonio, Rosa, Ana, Regina e Otávio Gotardi. Foi um
dos primeiros moradores da Vila Antártica. Residia na
rua Dr. Guimarães, 578, Botucatu. Trabalhou como
agricultor até 1955, passando a exercer o oficio de carpinteiro em 1968, ano em que faleceu. João Gotardi
era católico.
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João Hypólito Martins,Prof; Rodovia
Distrito Industrial III –

Filho de João Galdino Martins e
de dona Anna Rodrigues Martins,
era natural de Campo Largo, atual
Araçoiaba da Serra, São Paulo,
onde nasceu aos 13 de agosto de
1898. Formado em 1917 pela tradicional Escola Normal Oficial
“Dr. Cardoso de Almeida”, de Botucatu, lecionou primeiramente em
cidades localizadas no norte do Estado do Paraná e,
posteriormente em Itatinga, Botucatu e Chavantes. Em
28 de setembro de 1929, na cidade de Cambará, Estado do Paraná, na conhecida Fazenda das Antas, casouse com Dona Eulyra Silveira Martins, de cujo enlace
matrimonial, tiveram seis filhos : Professor João
Baptista Silveira Martins, casado com dona Therezinha Dias Martins; Professora Therezinha de Jesus
Martins Trevisan, casada com o Dr. Sergio Trevisan; Professor José Silveira da Cunha Martins, casado com a Profa. Antonieta Carozza Martins; Profa. Eulyra Aparecida Martins Gonçalves, casada com
o Professor Celso Gonçalves; Doutor Benedicto Carlos Silveira Martins, casado com a Professora Aparecida Ferreira da Silva Martins e Professora Vera
Lucia Martins Surano, casada com o Contador Antonio Surano De Haro. Em 1939, retornou para a cidade de Botucatu, onde fixou residência, passando
a exercer as funções de Gerente da Drogasil, bem
como de outras firmas, sendo também Contador. Foi
sócio do Botucatu Tênis Clube e Presidente do Centro Espírita “Caminho da Luz”de Botucatu. Membro da Augusta e Respeitável Loja Maçônica “Guia
Regeneradora” de Botucatu, por mais de cincoenta
anos, onde atingiu o grau máximo 33 e recebeu inúmeras condecorações. Foi membro do Conselho do
Lar “Anália Franco”de São Manoel, dedicado à educação moral e cultural de jovens carentes. Foi membro do Partido Liberal e após a redemocratização do
país, integrou os quadros da extinta União Democrática Nacional ( UDN ) no Diretório Municipal de
Botucatu. Desde os tempos em que cursava a Escola
Normal colaborou para diversos jornais do interior,
sendo inclusive correspondente de jornais da Capital. Participou ativamente do Movimento Constitucionalista de 1932. Foi um dos desbravadores do sertão paulista e norte paranaense, para onde se deslocou nos idos de 1917, levando consigo o seu cabedal de conhecimentos adquiridos na Escola Normal
de Botucatu. O Prof. João Hypolito faleceu aos 81
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anos, no dia 06 de dezembro de 1979, estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

João Jacob Karan, Rua

Vitoriana – Lei Nº 3.947 de 06/10/1999
João Jacob Karan, nasceu no Líbano no dia 25 de
dezembro de 1873. Veio para o Brasil em 1894, com
21 anos, tendo fixado residência em Botucatu. Aqui
conheceu Labibe Jahjah Pedro, com quem contraiu
núpcias, e assim tiveram 12 filhos. Estabeleceu-se
no comércio e mais tarde comprou uma pequena
Fazenda em Vitória ( hoje Vitoriana ) chamada Vala
e mais uma Fazenda chamada Bela Vista. Tornou-se
cafeicultor e relacionou-se amistosamente com outro grande cafeicultor, Sr. Manoel Morato da Conceição, o Conde de Serra Negra. Aproveitando-se
desse prestígio, trabalhou junto aos poderes públicos da época, tendo conseguido levar eletricidade,
correio e cartório do Registro Civil e Tabelião, visto
que Vitória foi elevada à Distrito de Botucatu. João
Jacob Karan faleceu no dia 01 de abril de 1958, aos
85 anos de idade.

João de Lima, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 4.279 de 10/07/
2002
Nasceu em Andradina (SP), em 22 de abril de 1946,
conhecido por todos como “João Mordomo”, eletricitário, filho de Elpidio Tertuliano de Lima e de Laura
Maria da Conceição, casado com Iracema Marcelo de
Lima. Foi funcionário da Eletro Witzler. Faleceu aos
02 de setembro de 1981.

João Lumina Junior, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.120/82
Nasceu em Botucatu/SP no dia 30
de julho de 1910. João Lumina
Junior era formado em Contabilidade e exercia a profissão de
Exator da Coletoria Federal ( Coletor de Impostos ). Foi Presidente do Clube 24 de Maio ( hoje
Brasil/Itália ) durante várias gestões. Foi Presidente da Sociedade Recreativa “Luiz Gama” durante vários anos; Era
membro do Rotary Club, entidade esta que auxilia
vários setores de nossa sociedade; Foi candidato à
Prefeito Municipal de Botucatu na época de Emilio
Peduti; Trabalhou longos anos com o Deputado Federal Ranieri Mazzili e ajudava muitas pessoas à con-
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seguir empregos naquela época. João Lumina Junior, era casado com a Sra. Maria Banducci Lumina.
Teve somente um filho : João Lumina Neto. Foi o
maior produtor de leite da região nas décadas de 1950
a 1970, produzindo mais de 1000 litros por dia, desenvolveu a criação de gado holandês na região. Ficou nacionalmente conhecido pelas brigas de galo
no Brasil que, na época eram liberados, foi o maior
criador de galos para esse esporte. Foi fundador da
Associação Rinhense de Botucatu e Presidente das
Associações de Rinhas de Galo do Estado de São
Paulo. João Lumina Junior faleceu em Botucatu no
dia 10 de maio de 1982, estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

João Martins, Rua

Jardim Monte Mor II – Lei Nº 3.752 de 1o /04/1998
Nasceu em 18 de janeiro de 1928, sendo criado por sua
tia, Sra. Maria do Rosário Martins, que era considerada como sua verdadeira mãe. Foi casado com a Sra.
Nair Torres Martins e, desta união nasceram os filhos :
João, Marinalva e Roseli. Foi maquinista da antiga
Estrada de Ferro Sorocabana e Taxista, atendendo à
todos os que o procuravam e, muitas vezes nem cobrava pela corrida. Faleceu em 12 de maio de 1990.

João Maschetti, Rua

Recreio Barra do Capivara – Lei Nº 2.920 de 31/10/
1989
João Benedito Maschetti, nasceu
em Botucatu em 12 de outubro de
1891; filho de Antonio Maschetti
e de Ana Geralda Maschetti. Foi
casado com Maria Vidotti Maschetti, com quem teve os filhos :
Alexandre Maschetti, João Fernando Maschetti, Elza Cristina
Maschetti Vasques, Aparecida Albina Pascucci, Diva Angelina Maschetti Manoel e Ana
Gambini. João Maschetti trabalhou em Botucatu como
feirante autônomo e Guarda Noturno de residências particulares. Cidadão prestante, religioso e muito querido
por todos, João Maschetti foi, durante toda a sua existência, uma pessoa simples que sabia dar valor à
vida.Faleceu em Botucatu no dia 22 de fevereiro de
1974, aos 82 anos de idade.

João Meneguim, Rua
Decreto Nº 3.268/82

Nasceu na Itália. Foi sitiante em Rubião Junior; doou
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dois alqueires de terra para a construção da Casa Santo
Ignácio; ajudou a construir a Igreja de Santo Antonio
e, muito colaborou com as entidades religiosas de Botucatu. Casou-se com Ana Bassetto Meneguim, tendo,
dessa união, os filhos : Maria, Cármino, Emílio, Amábile, Paulo, Santina, Albina e Tereza Meneguim.

João Miguel Raphael, Rua

Vila Santa Terezinha- Lei Nº 1.048 de 20/12/1962
Nasceu no Líbano – na cidade de Hamat. Veio para o
Brasil há muitos anos atrás.No principio, foi mascate.
Andava pelos sítios e fazendas, nesses socavões da
serra, a cavalo ou na carrocinha, enfrentando muitos
sacrifícios. Tinha deixado a família no longínquo oriente. Quando melhorou de vida, mandou buscar a família, esposa e duas filhas.E um belo dia, aqui aportaram dona Marta Salem e as filhas Mariana e Cáuca.
Estabeleceu-se em Botucatu, por volta de 1893, montando a primeira lojinha na Rua do Riachuelo ( Amando de Barros ); em 1903, a loja Síria, estava no seu
prédio próprio, construído na Avenida Floriano Peixoto, onde está o Posto Esso. Em 1928 surge a loja chamada Casa Royal – uma das mais tradicionais da cidade – O Sr. João Miguel Raphael casou-se com a Sra.
Marta Salem e tiveram 10 filhos : Alin Nelson, Raphael João, Mariana, Kalca, Felício,o popular “Tuffy”;
Olinda, Miguel, Pedrina Olga, Dejanira e Jorge. O Sr.
João gostava muito de viajar. Foi duas vezes à Síria.
João Miguel Raphael faleceu em Botucatu em 16 de
junho de 1940, aos 75 anos de idade.

João Modesto, Rua

Residencial Cedro Nasceu em Botucatu, aos 06 de novembro de 1943.
Filho de Lázaro Modesto e de Etelvina Alzira Modesto, estudou na Escola Rafael de Moura Campos e, aos
21 anos, casou-se com a também botucatuense Teresa
Raymundo Modesto. Desta união nasceram : Elaine,
Cristiane e Luciano. Trabalhou na Panificadora Pessim, na Ventrela, na Lanchonete do Lúcio e na Cozinha Piloto da Prefeitura, sempre exercendo com muito
esmero a função de padeiro.Foi esportista, jogando futebol pelo Bairro Alto, pela Associação Atlética Ferroviária e, futebol de salão, pela Associação Atlética Botucatuense. Faleceu aos 59 anos, no dia 05 de julho de
2003.

João Montes Filho, Rua

Parque Residencial Primavera – Lei Nº 3.571 de 24/
09/1996
Nasceu em Botucatu (SP) no dia 11 de março de 1944,
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filho de João Montes e de dona Rosa Lourenção Montes. De família humilde cursou o primário no Grupo
Escolar “José Gomes Pinheiro”, na época que o referido Grupo Escolar situava-se na Av. Floriano Peixoto,
onde atualmente funciona o Hotel Santo Antonio. Trabalhador, desde criança já ajudava seu pai, que tirava o
sustento da família como carroceiro vendendo frutas e
verduras pela cidade. Em 1962 com apenas 18 anos de
idade, iniciou os serviços na fabrica de blocos de cimento do Sr. Melchiades Delson Ferro que se situava
na rua Cap. Alberto Mendes Junior, 251 na Vila Aparecida. Após a sua saída dessa fabrica trabalhou de Servente de Pedreiro em várias obras da cidade. No dia 02
de janeiro de 1967, ingressou como funcionário na
F.C.M.B.B. atual UNESP na função de servente. Casou-se no dia 09 de outubro de 1971 com a Sra. Maria
Nilza Sauer Montes, que também trabalhava na UNESP
como auxiliar de enfermagem. Dessa união tiveram dois
filhos : Gisele Cristina e Gilson André. João Montes
Filho faleceu aos 48 anos, no dia 28 de outubro de 1992.

João Morato da Conceição, Rua
Vila Maria – Lei Nº 94 de 05/10/1949

João Morato da Conceição, foi figura proeminente do velho Botucatu, seu nome aparece em todos
os acontecimentos político-sociais
que no fim do Império e principio
da República se passaram na terra
dos bons ares. Principalmente
como monarquista, fazia sentir seu
pensamento político, alias isso era
natural desde sua origem na aristocracia ou patriciado rural do segundo império. João
Morato nasceu em Piracicaba aos 13 de maio de 1851
e faleceu em Botucatu aos 08 de março de 1914. Desde moço radicou-se em Botucatu onde construiu numerosa família, de seu primeiro casamento não deixou
filhos. Em segundas núpcias foi casado com Dona Cândida Morato de Carvalho, deste casamento deixou onze
filhos foram eles : João Morato Filho, Antonio, Ismael, Adelaide, Cândida, Maria, Carolina, Herminia, Áurea e Silvia. João Morato da Conceição é descendente
dos Morato do Canto, portugueses que no Brasil colonial se localizaram no litoral paulista, notadamente em
Iguape , depois pelas gerações seguintes foram se dirpersando pelo Estado de São Paulo vindo ter à Piracicaba e Botucatu. Manoel Morato do Canto casou-se
com Rita Bueno de Carvalho , uma filha do casal, Rita
Morato de Carvalho casou-se com o português Antonio José da Conceição. E desse casamento nasceram
muitos filhos; entre eles Carolina Morato da Concei-
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ção que casou-se com seu tio Inocêncio Morato de Carvalho. Do casal Carolina e Inocêncio nasceram os filhos Adriana, Rita, Martinho e João Morato da Conceição. João Morato foi pessoa importante, fazendeiro
e forte chefe político, monarquista. Do partido conservador, vereador em várias legislaturas ( 1883 a 1888 ).
Presidente da Câmara por duas vezes. Proclamada a
República deixou a política e passou a exercer unicamente o cargo de fiscal do consumo federal, cargo no
qual se aposentou. João Morato da Conceição também
foi senhor de escravos, era dono da Fazenda Lageado.
Martinho Morato, irmão de João Morato era farmacêutico diplomado pela famosa Escola de Ouro Preto.
Frabricava o Elixir M. Morato; as Pílulas de Taiuá e
Xarope São João da Barra.

João de Oliveira, Rua

Jardim Flamboyant – Projeto Nº 3.698 de 19/08/1985
Nasceu na cidade de Cotia, em 20
de dezembro de 1898, mudou-se,
ainda jovem, para a cidade de
Botucatu, estabelecendo-se primeiramente na Vila dos Lavradores. Em 1926, já casado, foi residir na Vila Maria à Rua Henrique
Reis, Nº 37, e posteriormente, à
Avenida Petrarca Bacchi, 386.
Foi admitido na antiga Estrada de Ferro Sorocabana
em 1913. Trabalhou como maquinista por 19 anos, em
trens de passageiros, vindo a se aposentar em 05 de
novembro de 1953. Em meados de 1943, João de Oliveira, juntamente com seu irmão Pedro de Oliveira Leite, vieram fundar o Centro Espírita Anésio Siqueira,
na Avenida Petrarca Bacchi, 385, que após alguns anos
se mudou para o número 486 na mesma avenida, porém já em sede própria. João de Oliveira casou-se com
Herminia de Oliveira e tiveram 12 filhos : Alice, Dirce, Ana, Inês, Abigail, Antonio, Francisco, João, Pedro, Lourival, Moisés e Daniel de Oliveira. A família
Oliveira e os Petry, foram duas das primeiras famílias
a se radicarem na Vila Maria,terras essas que pertenciam à família Bacchi. João de Oliveira foi um exímio
jogador de futebol; na década de 1930, atuou pelo Clube Atlético Brasil da Vila dos Lavradores. Foi convidado a participar como Diretor da Associação Atlética
Ferroviária, no que tangeu a construção de seu campo,
que teve sua primeira elaboração em posição oposta à
de hoje. João de Oliveira veio a falecer em 26 de dezembro de 1976.

João Paschoalick, Rua

Conj. Hab. Dr. Antonio Delmanto – Lei Nº 3.969 de 1o

177
/12/ 1999
João Paschoalick, nascido a 06 de maio de 1891, na
cidade de Corumbataí(SP), fez carreira na então Estrada de Ferro Sorocabana, onde ocupou vários postos,
culminando com o de chefe do Depósito de Locomotivas, emBotucatu, cargo que ocupou até a sua aposentadoria. Filho de imigrantes austríacos Francisco e Zelinda Avighi-Úngaro, os quais vieram para o Brasil em
1887, ainda solteiros, mas no mesmo vapor, tendo se
casados em 1890, em Corumbataí , desde cedo ( 1903
) veio para Botucatu, acompanhando seus pais. Seu pai,
Francisco, conhecedor profundo d beneficio e classificação de café, em Botucatu, trabalhou para Barbosa de
Barros. Na idade escolar foi matriculado no Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”.Iniciou sua carreira
profissional na então Industrias Blasi. Permaneceu nesse emprego até o seu ingresso na Estrada de Ferro Sorocabana, trabalhando em Sorocaba, Piracicaba e Santo Anastácio. Casou-se com a Sra. Leonilda Santi Paschoalick, de família botucatuense, radicando-se em
Botucatu, onde desfrutou de sólido conceito na sociedade local. De sua união com D. Leonilda, constituiu
família composta pelos filhos : Romeu, René, Rosa,
Renato e Rubens. Em Botucatu, João Paschoalick teve
atuação voltada para os desassistidos pela sorte, através da Sociedade de São Vicente de Paulo – Conferencia Nossa Senhora de Lourdes. Católico fervoroso, teve
atuação destacada junto aos frades franciscanos, sendo, por diversas vezes, Venerável da Ordem Terceira
de São Francisco. Seu filho Romeu, quando Diretor do
Departamento de Educação da Secretaria de Estado de
Educação de São Paulo, foi um dos principais defensores da criação e da instalação da EEPG “Euclides de
Carvalho Campos”, na Vila dos Lavradores. Seu neto,
Walter Paschoalick Catherino, foi vereador em Botucatu no período 1976-1982, onde ocupou a presidência da Comissão de Justiça e Redação. João Paschoalick faleceu em agosto de 1983.

João Passos, Rua

Centro – Lei Nº 1.757/71
Antiga Rua Nova, Rua de Cima e Cesário Alvim.
João José Passos nasceu na cidade de Sorocaba (SP) no dia 15 de
agosto de 1907, onde residiu até
1924. Cursou o “Ginásio São Bento”, onde fez o curso primário e
ginasial, posteriormente diplomou-se Contador em Botucatu; foi
um estudante exemplar, tendo recebido inúmeras medalhas de
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“Honra ao Mérito”. Foi casado com a Sra. Marina Fagundes Passos, e teve um filho, Sr. Ronaldo Fagundes
Passos. Exerceu suas atividades profissionais principalmente nos ramos de distribuição de filmes e cinemas. Foi diretor adjunto da CIESP, quando fundou várias delegacias no interior do estado; foi um dos VicePresidentes da Federação das Associações Comerciais
do Estado de São Paulo.Foi tesoureiro da comissão PróFaculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, onde desenvolveu importante trabalho. Desempenhou a presidência efetiva da comissão de Festejos
do 1o Centenário de Botucatu. Foi Presidente do Aero
Clube de Botucatu. Tinha o título de “SOL”outorgado
pelo 2o Quarteirão de Amigos. No ano de 1967 foi eleito “Personalidade do Ano”pela Câmara Junior de
Botucatu.João José Passos era um autentico líder, condutor de homens. Viveu e, se fez homem em Botucatu.
Empresário, não cuidava apenas dos seus interesses particulares. Seu lema, de rotariano convicto, ara SERVIR. E como sabia servir, esse esplendido botucatuense ad-honorem! Tornou-se figura de projeção do Rotary Internacional.Pertenceu à essa entidade desde 1941,
onde ocupou todos os cargos do Conselho Diretor, tendo sido eleito Governador do Distrito 461 no período
de 1963 e 1964; participou como rotariano representando Botucatu nas convenções Internacionais de Lucerna, Nova York, Tóquio, Rio de Janeiro e São Luiz.
Presidiu a Associação Comercial de Botucatu em 1949,
e a segunda vez em 1955, acionando-a com todo o seu
dinamismo e clarividência. Esportista, foi o grande
amparo da mocidade esportiva da terra dos bons ares e
das boas escolas. Foi Presidente do Tênis Clube de Botucatu, a maior realização social – esportiva da zona, é
fruto da sua iniciativa e trabalheira, com o apoio de
dedicados e eficientes companheiros.Em sua gestão foram construídos o estádio e a nova sede social. Colocado à frente de múltiplas iniciativas de caráter social,
educativo ou assistencial, metia o peito e a realização
tornava-se vitoriosa. A Casa da Esperança, que ele e
dona Marina Passos idealizaram e construíram, foi uma
preocupação para com os doentes e sofredores. Para a
juventude e infância estudantinas, tinha um carinho inconfundível, como atestam as campanhas
rotárias.Quando João Passos recebeu no dia 21 de dezembro de 1956 o título de cidadão botucatuense, assim se expressou em determinado momento : “... nunca me envaideci pela posição dos cargos, e deles me
vali única e exclusivamente pela honra de poder trabalhar por Botucatu... temos que projetar Botucatu para
frente e para a história, como cidade de progresso e de
cultura... integrado agora como botucatuense, de coração e de direito, continuo inscrito como seu mais fiel e
leal soldado nas porfias que virão. . .” João Passos veio
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a falecer em uma terça-feira à tarde, dia 02 de março
de 1971.

João Queiroz Reis,Dr.; Rua

Vila São Judas Tadeu – Decreto Nº 2.433/76
João Queiroz Reis nasceu no Rio
de Janeiro aos 31 de maio de 1905.
Filho de Henrique Monteiro Reis
e de Narcisa Queiroz Reis. Criouse na Fazenda Morro Vermelho
propriedade de seus pais. Realizou os primeiros estudos na Escola Botucatuense e posteriormente foi aluno do Ginásio Diocesano. Após o curso de humanidades prestou exames
para a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro onde
formou-se em 1930. Em setembro de 1931 montou consultório em Botucatu. Foi médico da antiga Estrada de
Ferro Sorocabana. Casou-se com Zilah Rodrigues Reis
com quem teve os filhos : Henrique e João Baptista.
Tomou parte no Movimento Constitucionalista de 1932,
servindo como Tenente-Médico no Batalhão de Caçadores Diocesano. Foi vereador nas legislaturas de 1948/
1951; 1952/1955 e 1960 a 1963. Presidente da Câmara
de 1949 a 1953. Eleito Prefeito Municipal, exerceu o
cargo de 1956 a 1959. Exerceu a medicina em Botucatu por mais de 40 anos. Tornou-se figura popular, que
em postos eletivos serviu Botucatu com honra e dignidade. Em 26 de abril de 1967 a Câmara Municipal de
Botucatu outorgou-lhe o título de “Botucatuense Emérito”. Faleceu em 26 de outubro de 1976 e está sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

João Ribeiro, Rua

Vila Esperança – Decreto Nº 3.021 de 06/01/1982
Nasceu em Botucatu, no dia 21 de
janeiro de 1892, e faleceu nesta
cidade no dia 12 de dezembro de
1976. Era filho de José Mario Ribeiro e Ana Maria Pereira Ribeiro – João Ribeiro era afilhado e
parente do Coronel Raphael de
Moura Campos. Aos seis anos ,
João Ribeiro foi morar na fazenda Moura com o Coronel Raphael de Moura Campos,
onde permaneceu até a mocidade. Estudou em escolas
de nossa cidade e formou-se Contador; enquanto estudava, trabalhava nas Industrias Blasi onde aprendeu o
oficio de ferreiro – Em muito pouco tempo, João Ribeiro manifestava grande aptidão por essa profissão,
além de desfrutar nessa firma de enorme estima dos
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seus companheiros de trabalho e do casal Seraphim Blasi. João Ribeiro, casou-se com Leontina Rovacci e, tiveram os filhos : Genny Ribeiro de Marchi, Diretora
de escola, casada com Arlindo de Marchi, pecuarista
já falecido; Mario Ribeiro, contador, empresário, casado com Inês Luminate; Osvaldo Ribeiro, contador,
fiscal de Rendas, casado com Helena Torres Ribeiro,
residente em nossa cidade; Maria de Lourdes Ribeiro
Pinto, professora casada com Wilson Hudson Pinto,
Supervisor Pedagógico, residente em Bauru; Adelina
Ribeiro Claus, professora secundária, casada com Benno Claus, também professor, residente na cidade de Itatiba; Lourival Ribeiro, contador, advogado, casado com
Rionilda Bassetto, residente em Botucatu. Em 1917,
João Ribeiro implantou em nossa cidade uma Industria destinada a fabricação de carrocerias de caminhão,
vitrôs e tacos – somente em 30 de setembro de 1971,
essa Industria encerrou suas atividades, portanto 54
anos depois. Vale lembrar que os produtos fabricados
pela Industria de João Ribeiro, mormente de carrocerias de caminhão, tornaram-se afamadas em todo o Brasil pela sua perfeição, resistência e capricho no acabamento. Caráter integro, João Ribeiro, amava o próximo e em sua Industria sempre fazia questão de admitir
meninos órfãos, transmitindo a eles os seus conhecimentos profissionais – Homem calmo, polido, sempre
em sorriso e profunda humildade dirigia sua industria,
e educava seus filhos encaminhando a uma vida digna
diante da nossa sociedade.

bol Masculino da Comissão Central de Esportes de
Botucatu, Técnico de Voleibol da AABotucatuense;
Técnico em Hand-Ball. O Prof. João Roberto Pilan
sempre foi um entusiasta e grande incentivador do esporte amador infanto-juvenil. Foi fundador e presidente
do Clube “Dragões da Vila” e grande incentivador do
Carnaval de Rua em Botucatu. Membro e presidente
do Clube de Diretores Lojistas de Botucatu.Casou-se
com a Sra. Edna Basso Pilan em 17 de abril de 1971
nascendo, desse consórcio, Renata Angélica e Marcelo Pilan. João Roberto Pilan foi Prof. De Educação Física; era comerciante, foi um dos proprietários da REBRAM – Revendedora de Bebidas LTDA, na Vila dos
Lavradores – desde 1976. Esportista participou do VII
de Setembro Futebol Clube, Associação Atlética Ferroviária, Esporte Clube INCA, Botucatu Atlético Clube – BAC – Jogou futebol de salão, parrticipou de atividades de atletismo : corredor nas modalidades de 100,
200 e 400 metros rasos; salto em distância. João Roberto Pilan era excelente atleta, participou do Torneio
Estimulo da FUPE, Campeonato Universitário Paulista e Jogos Universitários de Estudantes. Faleceu no
Estado de Mato Grosso, no dia 28 de agosto de 1988.

João Roberto Pilan,Prof; Rua

João Rodrigues Nepomuceno, Rua

Nasceu em Botucatu, aos 03 de
maio de 1946. Filho de Mario Pilan e Dalva Rerraudo Pilan. Formou-se em São Carlos, na Escola
de Educação Física dessa cidade
(1970 ). Lecionou na Escola
“Prof. José Pedretti Neto”, “Prof.
Euclides de Carvalho Campos”,
“Prof. Américo Virginio dos Santos”, e Escola “Dr. Cardoso de Almeida”.Colaborou
na organização e direção do Campeonato Colegial de
Esportes – São Paulo – 1968; XII Jogos Regionais
Centro Paulista em Barretos – julho/1968; I Jogos da
Primavera – 1969; II Jogos da Primavera; Campeonato
Regional de Esportes – São Paulo – 1970; IV Jogos
Regionais da Zona Sul – Botucatu – 1973; Jogos programados dentro do Celendário Esportivo e de atividades afetas à Delegacia de Esportes e Recreação de
Botucatu, em 1975. Técnico da modalidade de Volei-

Nasceu em Ibiapina, comarca de
São Benedito, próximo à Crato,
no Ceará, em 24 de junho de 1907.
De família de fazendeiros – filho
do Coronel Rodrigues – e com 19
irmãos, aos 20 anos começou sua
aventura pelo Brasil, conhecendoo de ponta a ponta, trabalhando
como representante de vendas. No final da década de
1940 chegou à Botucatu, onde viveria toda sua vida (
faleceu em 19 de fevereiro de 1982 ). Aqui, casou-se
com Delilah Cintra, professora – filha do Professor e
Jornalista Raymundo Marcolino da Luz Cintra, e constituiu sua familia : os filhos a Profa.Rosa Maria Nepomuceno, jornalista do jornal “O Globo”do Rio de Janeiro, Profa. Isabel Cintra Nepomuceno funcionária do
Banco Itaú, em São Paulo;Profa. Maria Margarida Cintra Nepomuceno,jornalista em Osasco e casada com o
Deputado Tonca Falsetti; Prof. Francisco de Assis Cintra Nepumuceno, jornalista e professor de Edcação Fí-

Chácara Recreio Vista Alegre – Lei Nº 3.032 de 12/09/
1990

João Rodrigo Souza Aranha, Praça
Vila Assumpção – Decreto Nº 1.624/68

Foi fundador e vice-presidente da primeira Diretoria
da Misericórdia Botucatuense.
Jardim Reflorenda – Lei Nº 2.846 de 28/06/1989
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sica em Barra Bonita e Jaú; e Prof. João Rodrigues
Nepomuceno Filho, publicitário em São Paulo; todos
merecedores de poemas, por ocasião do nascimento,
de aniversários ou em outras ocasiões especiais. Funcionário dos Correios e Telégrafos, onde ocupava o cargo de tesoureiro junto à ex-Diretoria Regional. Era um
poeta. João Nepomuceno sempre amou a natureza, conhecia os pássaros, as flores, as árvores, e foram esses
os temas que prevaleceram em sua obra – parte dela
publicada nos jornais locais. Natureza, poesia e fé caminharam juntos na vida desse devoto de São Francisco de Assis.Era membro da Ordem Terceira dos Franciscanos. Membro reeleito por seguidas vezes do Conselho Deliberativo do Centro Cultural de Botucatu e
do Circulo de Trabalhadores Cristãos de Botucatu.

João Sartori, Rua

Jardim Tropical – Lei Nº 3.810 de 20/08/1998
Nasceu em 20 de abril de 1909, em Botucatu, sendo
filho de Martim Sartori e Paschoina Ebúrneo.Era casado com a Sra. Beatriz Dias Barreira Sartori, e desta
união nasceram seis filhos, sendo eles : Valdemar,
Vilmar,Vilma, Lourival, Martim e Pascoina. Era proprietário rural do imóvel denominado “Chácara Florianópolis”, margeando a antiga estrada velha “boiadeira” Botucatu/Rubião Junior, hoje Jardim Tropical, onde
foi um dos produtores de café. Residiu em Botucatu
durante setenta anos e, faleceu em 18 de agosto de 1996.

João Simões, Rua

Vila Padovan – Decreto Nº 1.784/70
João Simões foi um homem de fé
que nasceu para praticar a caridade. Imigrante português, nasceu na
Aldeia de Solto, em Portugal, aos
04 de outubro de 1897. Veio para
o Brasil em 1915, com apenas 18
anos de idade. Homem de procedência humilde, trabalhou muito
para estabelecer-se. Foi comerciante e dono de armazém localizado na rua Amando de
Barros. Em 1920, casou-se com Ana SantAnna Júlia,
com quem teve 15 filhos. Profundamente religioso, praticava, humildemente, a caridade. Foi Presidente da Sociedade São Vicente de Paula, membro da Congregação Mariana e da Ordem Terceira de São Francisco de
Assis. Destacou-se, sobretudo, por dedicar-se à causa
da população carente de Botucatu. Com materiais de
velhas construções demolidas, “O Protetor dos Pobres”
como era, carinhosamente, conhecido, ergueu 10 casas para famílias pobres. Fazia doações de alimentos,
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roupas, tratamento médico e dentário para dezenas de
necessitados, com o espírito cristão de bem servir. Coordenou a Campanha para a aquisição dos bancos da
Catedral Metropolitana de Botucatu. Faleceu em 23 de
maio de 1970, aos 73 anos.

João de Souza, Rua

Residencial Arlindo Durant – Lei Nº 3.937 de 22/09/
1999
Nasceu em Botucatu, no dia 07 de abril de 1922, filho
do Sr. José de Souza e da Sra. Malvina Bueno. Casouse com a Sra. Anna da Silva Souza e desta união nasceram os filhos : João Carlos, Cecília Maria, Célia Maria, Vera Lúcia, Neusa Maria e Maria Helena.Em 11 de
janeiro de 1951, foi admitido como Artífice da Prefeitura Municipal de Botucatu . Aposentou-se na função
de Marceneiro em 04 de outubro de 1982. Foi sóciofundador da Associação dos Funcionários da Prefeitura Municipal de Botucatu. Faleceu em 31 de maio de
1997.

João Tieghi, Rua

Jardim Tropical – Lei Nº 4.109 de 13/12/2000
Nasceu em 24 de junho de 1915 em Pardinho (SP),
filho de Justiniano Tieghi e da Sra. Palma Tieghi, imigrantes italianos. Foi lavrador, pecuarista e agricultor
durante muitos anos na Fazenda da família, no município de Pardinho. Mudou-se para Botucatu na década
de 1950. Trabalhou muitos anos na Estrada de Ferro
Sorocabana, com caminhão de entregas. Aposentou-se
como Motorista de Táxi. Casou-se com Elydia Colautto e dessa união nasceu o filho Jorge Tieghi, hoje Cirurgião Dentista. Faleceu em Botucatu, no dia 05 de
agosto de 1994.

João Thomaz de Almeida, Rua
Vila Rodrigues – Lei Nº 344 de 10/09/1953

Nasceu em Botucatu a 28 de setembro de 1888. Filho de João
Thomaz de Almeida e dona Maria
Virgínia de Almeida. Foi redator
do jornal “Correio de Botucatu” e
da “Revista Comercial”. Foi secretário da Prefeitura Municipal de
Botucatu. Historiador, dedicou-se
ao estudo da história de sua terra natal. Fundou, em
1931, com Nelo Pedretti, o “Jornal de Notícias”, que
em 1935 se transformou na “Folha de Botucatu”, sob.
A direção do jornalista Pedro Chiaradia. Em 1913, por
iniciativa de João Thomaz de Almeida foi instituído o
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“Dia do Jornalista Botucatuense”. No dia de São João,
além de solenidades formais, haveria um “batismo” em
um rio Jordão de vinho e cachaça dos novatos ou uma
homenagem aos veteranos distintos. Faleceu em Botucatu (1953) onde está sepultado.

João Valério da Silva, Rua

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.500 de 03/03/2004
Nasceu em Pirajahy (SP) no dia 10 de julho de 1936;
filho de José Valério da Silva e de Ana Rosa Correa.
Casou-se, em 1972, com Anizil Florentino da Silva,
com quem teve os filhos: Reginaldo, Wagner e Sonia.
Estudou musica com o maestro Salim Kahil. Como
musico,participou das festividades do Centenário de
Botucatu. Exerceu essa profissão durante 10 anos, quando, no inicio da década de 1970 foi admitido nas Industrias Blasi.Posteriormente, trabalhou no Posto do
INSS, na função de líder de segurança . Foi funcionário da Misericórdia Botucatuense ( 10 anos ) e Empresa Auto Ônibus de Botucatu como supervisor de caixa.
Faleceu no dia 29 de maio de 2003 e, está sepultado no
cemitério Portal das Cruzes.

João Vieira de Mello, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto Nº 2918 de
30/03/1981.
Nasceu em Garanhuns, Pernambuco, aos 02 dias de Novembro de
1887 e faleceu a 26 de abril de
1969, aos 71 anos de idade, na cidade de Botucatu/SP. Jovem ainda deixou a terra natal em busca
de melhor condição de vida, indo
para o Rio de Janeiro. Inquieto e
desejando que o sonho de um futuro mais promissor no campo profissional não morressse foi para São Paulo e logo mudou-se para Botucatu, onde residia o irmão Carlos, onde se fixou para
sempre. Logo conheceu e se apaixonou por uma bela
filha de imigrantes italianos de nome Ida Bassoli, com
quem se casou aos 12 de outubro de 1933. Tiveram os
filhos : Renato, Jovelina e Wilson. Nessa ocasião já
trabalhava na Prefeitura Municipal de Botucatu, onde
se aposentou em 31 de dezembro de 1951, no cargo de
Fiscal Geral.

João Wesley, Rua

Vila Casa Branca – Lei Nº 799 de 28/08/1959
Nasceu em Epwort aos 17 de junho de 1703 e faleceu
em Londres a 2 de março de 1791. Por mais de 50 anos
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fez ele a obra de um evangelista itinerante percorrendo
todos os recantos da Inglaterra, Escócia, Irlanda, etc.
Formou-se pela Universidade de Oxford em 1724, ordenando-se presbítero na Igreja Anglicana em 1925,
exercendo o cargo de professor da Universidade de
Oxford de 1726 a 1752. Wesley iniciou ativamente religiosos aa Inglaterra no século XVIII, constituindo isso
um acontecimento nacional, justamente na época em
que ela se encontrava em péssima situação moral, social e espiritual do que se aproveitou para formar as
sociedades metodistas, afim de elevar o nível do povo
da igreja Anglicana, visando a santidade de vida.A igreja Anglicana não reconhecendo o movimento implantado, fechou-lhe as portas. Wesley e seus cooperadores resolveram então fundar a Igreja Metodista. O movimento atingiu o nosso país em 1945, nesse época eram
230.000 e hoje ultrapassam 2.000.000.

Joaquim Amaral Amando de Barros,
Avenida
Jardim Ypê – Lei Nº 4.859 de 28/11/2007

Nasceu em Botucatu/SP, em 24 de
março de 1913, o terceiro de oito
filhos de Pedro de Barros e Anna
Monteiro de Barros, mais conhecida como Dona Nicota. Estudou
em Botucatu até se formar Professor pela Escola Normal. Nunca
lecionou, pois tinha a intenção de
ser advogado. Ingressou, em
1933, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, no ano que faleceu seu pai, Sr.
Pedro de Barros, proprietário da tradicional “Casa
Amando”, fundada em 1884. Em razão da morte de
seu genitor, Joaquim Amaral Amando de Barros teve
que abandonar os estudos e assumir frente da firma
comercial, a fim de garantir o sustento de sua família
e os estudos dos irmãos. No dia 06 de dezembro de
1939, casou-se com Celina de Castilho Gama, na
Igreja Nossa Senhora do Brasil, Urca, Rio de Janeiro, vindo a residir à Rua Cesário Alvim, 240, em
Botucatu, onde nasceram seus filhos Carlos, Sylvia,
Elizabeth e Oswaldo. Amaral de Barros era bom administrador, empreendedor entusiasta e progressista, um homem à frente de seu tempo. Na administração da Casa Amando deu um grande impulso à empresa, que passou a ser uma das mais importantes da
cidade de Botucatu. Sempre pensando no progresso
de sua cidade e no bem estar de todos, presidiu a
“Casa das Meninas – Amando de Barros”, um orfanato que sobrevive até hoje, dando assistência a mais
de 60 meninas órfãs. Instituiu o prêmio “Casa Aman-
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do” que premiava os alunos que mais se destacavam
na Escola Normal. Em 1950, comprou a Fazenda Boa
Esperança, implantando o sistema mais moderno de
plantio de café para a época. Construiu ainda, no
terreno da casa de seus pais, o primeiro prédio de
Botucatu, “Peabiru Hotel”, inaugurado em 1957,
um empreendimento moderno e arrojado, que foi
considerado, na ocasião, o melhor hotel do interior
do Estado de São Paulo. Amaral de Barros queria
dar uma maior colaboração para ajudar Botucatu a
progredir e projetá-la para o futuro. Em 1963, elegeu-se Prefeito com 54,55 dos votos válidos. Com
apenas três meses de governo, um novo sistema político administrativo instalou-se no País, a Revolução de março de 1964; novas leis, novo Código Tributário, extinguindo vários tributos municipais que
retornavam ao Estado e União. O Páis passava por
um período conturbado. Seu mandato passou por três
Governadores de Estado, que significou mudanças
constantes : novos Secretários, novos estilos, novas
relações e obviamente, mais viagens. Amaral viajou
nos 5 ( cinco ) anos que esteve à frente da Prefeitura
200.000 quilometros a serviço de Botucatu. Recebeu no dia 14 de fevereiro de 1968, em sessão solene, no Plenário da Câmara Municpal o título de “Chevalier de l’Ordre de la Couronne” concedido pelo
Rei Baldouin da Bélgica, entregue pelo Cônsul Geral Belga em São Paulo, Dr. George Tilkin. Juntamente com o Decreto firmado pelo soberano belga,
recebe a Medalha Branca, instituída pelo Rei Leopoldo. Amaral de Barros deixa Prefeitura em 1 o de
janeiro de 1969. Volta para sua família, sua loja comercial e suas atividades agrícolas. Segundo suas
próprias palavras : “ foram 61 meses ininterruptos,
num trabalho contínuo, porque entendíamos que só
assim, poderíamos tirar nossa cidade de um marasmo quase provinciano, para coloca-la em um ritmo
de trabalho e de desenvolvimento digno de uma cidade
em franco progresso”. Segund palavras de Vieira Novelli na “A Gazeta de Botucatu” de 1o de fevereiro de
1969, “Amaral serviu Botucatu no dinamismo de seu
capacidade administrativa, de seu arrojo arquitetônico, com total desinteresse, consciência plena e exata
previsão. Criou uma Botucatu nova, uma nova mentalidade, um novo senso administrativo. Amou e serviu
Botucatu como ama e serve coisa sua coisa de sua natureza, coisa de seu coração. Não como quem se apropria e se serve de coisa alheia”. Amaral de Barros continuou a se interessar pelos acontecimentos políticos e
pela vida da cidade, sem, no entanto, pleitear outro cargo público. Morre a 20 de junho de 1995, sem nunca
ter passado mais de um mês longe da cidade que tanto
amou.
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Joaquim Amaral Gurgel, Dr.; Rua
Vila Assumpção – Decreto Nº 2.328/75

O Dr. Joaquim do Amaral Gurgel
era natural de Tietê, onde nasceu
em 10 de abril de 1879. Décimo
sexto filho de Franklin de Moura
Campos e Amélia Vaz de Lima.
Dos quinze irmãos mais velhos,
dois outros viriam a completar a
família, num total de dezoito. Sua
infância foi vivida entre a cidade
de Tietê e a fazenda Cruz Alta, de propriedade de seus
pais. Fez o curso primário no Colégio “Prof. João Ferraz”, em sua cidade natal. Realizou o curso Complementar no Colégio “Nogueira da Gama”, em Jacareí.
Formou-se engenheiro civil em 1905, pela Escola Politécnica de São Paulo. Serviu na construção do ramal
de Buri, da Estrada de Ferro Sorocabana, depois de
trabalhar nas ferrovias Mogiana e Sul de Minas. Transferiu-se para Botucatu em 1932, e aqui se pôs a trabalhar como engenheiro. Em 17/03/1908 o Dr. Gurgel
contrai núpcias com aquela que viria a ser a sua inseparável companheira. Também ratural de Tietê desposa Aulália Augusta de Campos, filha do Coronel Raphael Augusto de Moura Campos e Ana Joaquina de
Arruda Lima. Exerceu cargos públicos – foi vereador
e como prefeito evidenciou-se na administração ocupando esse cargo por duas vezes.A sua mais importante obra foi a construção de um Sanatório para Tuberculosos em Rubião Junior ( 29/05/1939 ). Faleceu a 04
de junho de 1974 e está sepultado no Cemitério “Portal das Cruzes”.

Joaquim Ângelo Lovizutto, Rua

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4.298 de
27/08/2002
Décimo filho de uma família de 14 filhos, todos nascidos na cidade de Botucatu. Seus pais, imigrantes italianos, chegaram ao Brasil em 1891 e casaram-se no dia
25/07/1895, também nesta cidade. O Sr. Joaquim Ângelo nasceu em 21 de julho de 1909 e faleceu em 30 de
setembro de 2000, com 91 anos de idade. Trabalhou,
por muitos anos, na lavoura de café da fazenda São
João e Boa Esperança. Foi ferroviário da Estrada de
Ferro Sorocabana onde aposentou-se. Posteriormente,
trabalhou como jardineiro até os 76 anos de idade. Joaquim Ângelo foi casado com a Sra. Josefa Garcia Ângelo Lovizutto, com quem teve 4 filhos e 6 netos. De
família tradicional de Botucatu, residiu, durante toda a
vida, na Vila dos Lavradores.
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Joaquim Amat, Rua

Vila São Judas Thadeu – Decreto Nº 2.721/79
Joaquim Amat, nasceu no dia 04
de junho de 1894 em Alicante, na
Espanha, vindo com seus pais Antonio Amat e Mariana Valera Amat
e seus irmãos : Paschoala, Antonio, Joaquina e Maria Assunção.
Logo que chegaram da Espanha,
a família foi residir na Av. Floriano Peixoto, onde viveu Joaquim
Amat até casar-se com Justina Cezar no dia 29 de Dezembro de 1917. Desse casamento tiveram nove filhos
: Carmem, Maria, Joaquim, Helena, Conceição, Beatriz, José Luiz, Ana Maria e Cecília. Ainda no mesmo
endereço montou uma sapataria, onde começou sua vida
comercial.Joaquim Amat era pessoa muito estimada,
porém muito séria. Por volta de 1918, mudou-se para a
antiga Rua Riachuelo ( Amando de Barros ) quando
inaugurou a antiga Casa Amat, posteriormente, Jota Magazine. Era uma pessoa enérgica, que gostava de tudo
certo e, gostava de ajudar os mais humildes. Possuía
muitos amigos influentes, tais como : Emilio Peduti,
Dr. Silvio Galvão, que era Presidente da Sociedade
Rural de Botucatu. No dia 13 de outubro de 1934 foi
nomeado para o cargo de membro do Conselho Consultivo Municipal, pelo Dr. Armando de Salles Oliveira, Interventor Federal do Estado de São Paulo. Já em
29 de abril de 1935, Dr. Odilon Braga, Ministro da Agricultura, veio até a Fazenda do Lageado fazer o lançamento da 1a pedra da Estação Experimental do Café,
sendo que o Sr. Joaquim Amat foi convidado para recepção que foi dada ao ministro. Em 1939, foi nomeado 2o Tesoureiro da Santa Casa de Misericórdia Botucatuense. Foi presidente do Clube 24 de Maio em 1938
e 1939. Sua vida era simples. Gostava de cavalgar e
freqüentar os clubes da cidade.Apesar de ter vindo
muito pequeno da Espanha, ele gostava das comidas
típicas, como por exemplo, gaspacho. Apreciava bons
vinhos. Foi vereador e membro da Associação Comercial. Faleceu na capital do Estado – São Paulo – no dia
17 de junho de 1979, aos 85 anos.

Joaquim Baptista Bueno, Rua

Parque Residencial Serra Negra – Lei Nº 3.680 de 10/
09/1997
Nasceu em 09 de julho de 1887. Filho do Sr. Antonio
Bueno de Oliveira e da Sra. Maria Gertrudes Bueno, a
qual completou 100 anos, juntamente com a cidade de
Botucatu, sendo homenageada em praça pública, pelo
então Prefeito, Sr. Emilio Peduti. Foi casado com a Sra.
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Maria Lacucci Bueno e, desta união tiveram 7 filhos.
Joaquim Bueno foi lavrador e funcionário da antiga
Estrada de Ferro Sorocabana. Faleceu em 08 de agosto
de 1952.

Joaquim Barreiros, Rua

Vila Santa Luzia – Decreto Nº 2.833/80
Nasceu em Andrade – comarca de
Avaré – no dia 30 de junho de
1905.Filho de Eusébio Barreiros
e Virgilia Paes de Almeida Barreiros de tradicional família de pioneiros botucatuenses. Joaquim
Barreiros, casou-se com Isabel
Cosco Barreiros, sendo seus filhos
: Maria de Lourdes Barreiros Aloise, Helena Barreiros Previato e José Armando Barreiros. Foi funcionário do Centro de Saúde de Botucatu,
onde trabalhou até a sua aposentadoria. Joaquim Barreiros faleceu no dia 05 de abril de 1969.

Joaquim Bueno Rocha, Rua

Conj. Hab. D.H. Golland Trindade – Decreto Nº 3.271/
82
Nasceu no dia 30 de outubro de 1919. Filho de Antonio Bueno Rocha e Luiza Anna Bueno Rocha. Foi ferroviário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana.Casouse com a Sra. Olga Vitória Zanotto Bueno Rocha, união
que lhe proporcionou os filhos : Paulo, Miguel, Roberto, Cláudio e Marcos.Bueno Rocha amava os esportes,
foi considerado um dos grandes jogadores do futebol
botucatuense. Joaquim Bueno Rocha faleceu em Botucatu, no dia 27 de março de 1967, aos 48 anos de
idade.

Joaquim Canhado, Rua

Anhumas – Projeto de Lei Nº 63 de 08/09/1994
Nasceu em 20 de janeiro de 1902 na cidade de São
Manuel (SP) e, faleceu em 15 de agosto de 1985, com
83 anos. Filho de Aurélio Canhado e Dona Julia Garcia. Casou-se com a Sra. Leonor Feliciano Canhado
que lhe deu os filhos : Aparecida Canhado de Almeida,
Terezinha Canhado de Almeida, Antonio , Ramiro , José
Mario, Julia, Maria, Álvaro, João e Zilda Canhado Rodrigues. Joaquim Canhado residiu em César Neto, bairro de Anhumas, por 35 anos. Foi sitiante e comerciante
nessa localidade e proprietário do “Posto e Bar da Bica”

Joaquim de Castro, Avenida

Colinas do Paraíso – Lei Nº 4.066 de 11/10/2000
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Joaquim de Castro nasceu em 09 de fevereiro de 1905,
sendo filho do Sr. Mario de Castro e da Sra. Estela
Capelline de Castro, na fazenda Villas Boas( município de São Manuel ) Veio para Botucatu no intuito de
estudar e fez os primeiros anos no Grupo Escolar “Dr.
Cardoso de Almeida”. Foi um excelente administrador
de fazendas, exercendo o cargo em fazendas de grande
porte na região de Botucatu,São Manuel e Cafelândia.
Em 1930 casou-se com a Sra. Umbelina Rodrigues de
Castro e foi pai de : Edith de Castro Palma, Mario de
Castro Neto, Jair de Castro, Francisca Ivone de Castro
Rizzo e Maria das Dores de Castro Coelho da Silva.
Foi um profundo conhecedor dos serviços de cafeicultura e competente na administração na administração
pecuária.Faleceu em 08 de junho de 1975.

Joaquim Cassemiro de Oliveira, Rua
Conj. Hab. Roque Ortiz Filho – Lei Nº 3.838 de 21/10/
1998

Nasceu em 06 de abril de 1915, na cidade de Conchas.
Filho de José Marcolino de Oliveira e Gertrudes Maria da Conceição. Era casado com a Sra. Joana Rosa de
Oliveira. Foi proprietário da Olaria São José na cidade
de Conchas. Residiu durante 13 anos em Botucatu. Foi
presidente da Comunidade Irmandade “São Francisco” e da Comunidade Irmandade do Divino. Faleceu
em 25 de setembro de 1993, em Botucatu.

Joaquim Fernandes Vieira, Rua
Jardim Eldorado – Lei Nº 3.751 de 10/04/1998

Nasceu em Alambari, município de Botucatu (SP) no
dia 20 de setembro de 1898.Filho de João Fernandes
da Silva e da Sra. Inácia Silveira de Siqueira, descendente de antiga família dos Andréde velha e conceituada estirpe mineira. Sua família radicada há mais de
meio século em nossa terra, ramificou-se por todo o
município de Botucatu. Conhecido como “Joaquim
André”.Residiu por mais de quarenta anos à Rua Marechal Deodoro, posteriormente, mudou-se para a Rua
Dr. Costa Leite. Era pecuarista em Piapara, Anhembi,
Avaré e Piraju. Foi Suplente de Vereador em Botucatu
pelo PSD – Partido Social Democrático – Foi Diretor
da Sociedade Agro-Pecuária de Botucatu. Faleceu em
17 de outubro de 1981, vitima de acidente na Rodovia
Castelo Branco.

Joaquim Francisco de Barros, Rua
Bairro Alto – Lei Nº 671 de 13/03/1958

Nasceu em Tiete (SP), aos 13 de setembro de 1846,
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residiu algum tempo em Piracicaba. Casou-se com a
piracicabana Leopoldina de Almeida Rocha, da qual
houve os filhos Francisco, Eva e Ezequiel. Enviuvando, Nhô Quim Francisco, como era conhecido, em maio
de 1878, resolveu transferir-se para Botucatu. Aqui foi
lavrador toda a vida. O venerando patriarca, lavrador,
quando aqui chegou em 1870, foi para a Capela do Divino Espírito Santo do Rio Pardo ( Pardinho), onde
comprou a fazenda Bela Vista. Essa propriedade, conhecida pelo nome de fazenda do Banco, em 1894 foi
vendida a Candido Bernardes Villas Boas, o popular
Candinho.Nhô Quim veio pra cidade, onde ficou a família, para a educação dos filhos. Ele foi para a Fazenda “Montalvão” às margens do rio Pardo. Foi político
do Partido Republicano Paulista. Amandista. Exerceu
alguns cargos públicos : foi sub-deledado de policia;
Oficial do Registro Civil; Oficial da Guarda Nacional.
Espírito arojado, apesar de poucas letras, colaborou
com o Dr. Vital Brasil na campanha contra o ofidismo.
Em 1908, transportou, com seus carretões, as pesadas
turbinas e os transformadores para a Usina Hidro-elétrica do Rio Pardo, pioneira no fornecimento de luz
elétrica da Zona Sorocabana. Trabalhou até o fim de
seus longos dias. Logo após ter-se estabelecido, Joaquim Francisco de Barros, casou-se, em segundas-núpcias, com a Sra. Maria Vieira Rodrigues, gente dos
Vieira e Rodrigues de Ibiúna e Campo Largo. Desse
consórcio nasceram : Honorata, Aurélio, Mauricia,
João, Elisa, Amélia, Emigdio, Francisca, Izabel, Paulo, Maria, Cornélia e Joaquim. Ao todo16 filhos, 80
netos e inúmeros bisnetos, constituíam a descendência
de Nhô Quim Francisco, por ocasião de sua morte.
Faleceu aos 19 de abril de 1931, com 88 anos de idade.

Joaquim Garcia, Rua

Jardim Continental – Lei Nº 2.878 de 29/08/1989
Nasceu em 27 de agosto de 1908. Foi funcionário da
Estrada de Ferro Sorocabana. Foi colaborador da Associação Atlética Ferroviária, INCA e VII de Setembro. Residiu por mais de 50 anos na Vila dos Lavradores, participando da Irmandade dos Vicentinos daquela Vila. Joaquim Garcia é pai de José Garcia. Faleceu
em 28 de janeiro de 1987.

Joaquim Gonçalves Pacheco, Padre;
Rua
Vila Jahu – Lei Nº 694 de 20/06/1958

O Padre Joaquim Gonçalves Pacheco, primeiro vigário de Botucatu, nasceu em Sorocaba, no dia 12 de dezembro de 1823, sendo batizado no mesmo ano. Foram seus pais: Luciano Gonçalves Pacheco e dona Es-
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colástica Maria de Almeida,
oriundos de Minas Gerais. Fez
primeiras letras, latim, retórica e
filosofia em Sorocaba, com o
padre José Gonçalves de Godoy
e em São Paulo, na Escola da Catedral, os estudos teológicos. Na
época ainda não existia o Seminário Episcopal de São Paulo.
Estando vaga a diocese paulista, pela morte do bispo
diocesano Dom Manuel Joaquim Gonçalves, o clérigo
Joaquim Pacheco, devidamente instruído com as cartas testemunhais a demissórias de prazo, foi ao Rio de
Janeiro, onde recebeu a Ordenação Sacerdotal das
mãos do bispo Dom Manuel do Monte Rodrigues de
Araújo, aos 06 de agosto de 1848. Tendo Botucatu
sido elevado à categoria de freguesia, pela Lei Provincial Nº 283 de 19/02/1846, o novo sacerdote foi
para cá encaminhado, na qualidade de primeiro Vigário da nova e criada freguesia e paróquia, da qual
tomou posse no dia 28 de julho de 1849, e em cuja
direção permaneceu até 23 de maio de 1850. Tendo
sido transferido para Sorocaba, o Pe. Pacheco lecionou primeiras letras no Barisso de Nossa Senhora
Aparecida, celebrava Missa aos domingos, numa capela localizada entre suas propriedades e auxiliava
diversas paróquias, principalmente durante a Semana Santa. Adquiriu diversas propriedades rurais : sítios, chácaras, pequenas residências, enriquecendo
uma delas, a do bairro do Cerrado ( Jardim São Paulo ), com a pequena industria de fabricação de tijolos. Nessa ultima propriedade estabeleceu-se definitivamente até à sua morte. Foi vereador por Sorocaba, de cuja vereança tomou posse no dia 07 de
janeiro de 1865, permanecendo no posto até 1869.
Consta que fez diversas indicações sumamente interessantes para a igreja e a cidade de Sorocaba. Dominado por uma insistente enfermidade do fígado e
febres intermitentes, fez o seu testamento e em seguida dirigiu-se a São Paulo, na esperança de encontrar a esperada cura. A morte porém o atingiu na
manhã do dia 03 de setembro de 1891, com a idade
de 68 anos. Seus restos, depois de exumados, foram
colocados numa urna de metal e depositado no tumulo
893, quadra 10, de d. Paulina Gonçalves Pacheco, no
Cemitério da Saudade em Sorocaba.

Joaquim José Tarrento, Rua

Jardim Universitário – Decreto Nº 3.418/83
Nasceu em 26 de março de 1894, Freguesia de Ego,
Conselho de Condeixa – Portugal. Chegou ao Brasil
em 25 de novembro de 1912 ( com 18 anos de idade
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), conforme passaporte No 4474
emitido em Coimbra. Casou-se
com Anna T hereza Matheus.
Desse matrimonio, nasceram os
filhos : Anita, Rosa, Domingos,
Aparecida e José. Em 1916, ingressou na Estrada de Ferro Sorocabana, onde exerceu a função
de maquinista, lutando com bastante vontade e seriedade (época das maquinas a
vapor a famosa “Maria Fumaça”). Por volta de
1940 foi vitima de um acidente ferroviário, onde
a locomotiva de No 1014 da qual era o maquinista, tombou na serra de Vitoriana, ficando quase
que totalmente queimado, permanecendo hospitalizado por mais de seis meses na Misericórdia
Botucatuense. Durante toda a sua vida procurou
sempre ajudar a pobreza, construindo um grupo
de casas na tradicional Vila dos Lavradores ( Rua
Major Matheus esquina com a Rua Galvão Severino ), alugando-as por módico preço para os seus
próprios colegas de trabalho. Joaquim José Tarrento, foi um dos pioneiros da Vila dos Lavradores, conjuntamente com Lunardi, Bacchi e Zanotto. Aos 22
de maio de 1953 aposentou-se já enfermo, vindo a
falecer vitima de derrame cerebral em 30 de setembro de 1959, deixando pela sua vida simples e alegre um laço de amizade muito grande na Vila dos
Lavradores.

Joaquim Leandro de Oliveira, Cel;
Rua

Vila Maria – Projeto de Lei Nº 46 de 04 de outubro de
1949.
Nasceu em Diamantina (MG).
Filho de Domingos Gonçalves
de Lima e da Sra. Carolina de
Oliveira Lopes.Era neto do Coronel Fonseca, um dos que cooperaram para a fundação de
Botucatu. Bom moço transferiu-se para Botucatu. Coronel da
Guarda Nacional, dedicou-se a
atividades agrícolas, sendo fazendeiro de café. Casando –se com a Sra. Ana Olímpia de
Barros, que lhe deu os filhos: Joaquim Leandro Filho,
Honor, Luiz Leandro, Paulo Leandro, Maria, Carolina, Garibaldina e Alice. Militando na política, tornouse membro do Diretório local do PRP. Foi vereador
várias vezes.Foi o primeiro Juiz de Paz do distrito da
sede por longos anos. Era Coronel da Guarda Nacional. Faleceu e está sepultado em Botucatu.
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Joaquim Lopes da Silva , Rua

Jardim Vitória – Distrito de Vitoriana - Lei Nº 3.809
de 20/08/1998
Nasceu na cidade de Leiria, Distrito de Zouzelas, Portugal, em 13 de abril de 1876, sendo filho de José Lopes e Sra. Ana Gualdada. Veio para o Brasil em 1901,
seguindo para São Paulo onde encontrou-se com seu
pai, José Lopes, que aqui já residia. De 1901 a 1902
viveu na região de Botucatu, participando de atividades sociais, conhecendo os hábitos e costumes da
época.Membro da sociedade portuguesa, muito contribuiu para a construção do prédio da Caridade Portuguesa, auxiliando, na instalação de vários patrícios que
aqui aportavam. Em 1902 casou-se com a imigrante
madeirense Silvana de Freitas. Tiveram sete filhos :
Antonio, Maria da Conceição, Francisco, Maria José,
Leonora, Joaquim Filho e Custódio. Naturalizou-se brasileiro em 1907, empregando-se como ferroviário da
antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Ao aposentar-se
dos serviços da estrada de ferro, foi residir no distrito
de Vitoriana onde adquiriu pequena chácara para o
cultivo de verduras, frutas e flores. Faleceu em 1951.

Joaquim Lyra Brandão, Rua
Vila São Benedito – Decreto Nº 1.573/68

Natural de Valença do Minho, Portugal, onde nasceu
em 1864. Filho de Francisco Lira. Veio para o Brasil
em 1884, aqui casando com a Sra. Benedicta Lyra Brandão, com quem teve nove filhos, dos quais a profa.
Alzira Lyra Brandão, formada pela Escola Normal de
Botucatu. Joaquim Lyra Brandão era funcionário da
Prefeitura Municipal e Capitão da Guarda Nacional.
Quando de seu falecimento foi sepultado com a farda
dessa corporação. Era destacado membro da “Caridade Portuguesa – Maria Pia “ e da Loja Maçônica “Guia
do Futuro” onde tinha o grau 33. Faleceu no dia 20 de
junho de 1918.

Joaquim Marins, Rua

Recanto Azul – Decreto Nº 2.788/80
Nasceu no dia 12 de setembro de 1898. Faleceu no dia
20 de julho de 1972. Casou-se
com Isabel Ferrari Marins. Desse união nasceram os filhos :
Francisco Ferrari Marins, consagrado escritor paulista, com várias obras premiadas internacionalmente; Amélia Marins Alfredo,
professora; Padre José Marins,
também escritor de renome inter-
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nacional; Maria Aparecida Butignoli, professora. Joaquim Marins teve um estabelecimento comercial de entrega de alimentos e bebidas em Botucatu, na rua Cardoso de Almeida, 1.140. Foi proprietário de fazendas
em Terradinho, região de Pratânia (SP) onde exerceu a
função de Juiz de Paz durante muitos anos.Colaborou
no projeto do Arcebispo Dom Henrique Golland Trindade no movimento da construção da nova Catedral de
Botucatu.

Joaquim Nabuco, Rua

Vila Maria – Lei Nº 94 de 05/10/1949
Diplomata, parlamentar e escritor
brasileiro. Joaquim Aurélio
Barreto Nabuco de Araújo nasceu no Recife, estado de Pernambuco, em 19 de agosto de 1849 e
faleceu em Washington, Estados
Unidos da América, em 17 de
janeiro de 1910. Fez os três primeiros anos de Direito na Facudade de São Paulo, concluindo
o curso no Recife. Em 1873 partiu para a Europa,
tendo nessa viagem conhecido os grandes escritores, Thiers, George Sand, Scher, Lyttré, Laboulaye
e Renan. De regresso ao Brasil, como Joaquim Nabuco era a favor do Abolicionismo, não contava com
o apoio dos fazendeiros para seu ingresso na política. Ingressando, em 26 de abril de 1876, na carreira
diplomática serviu como Adido em Washington e
Lisboa. Em 1879 foi eleito Deputado por sua Província , fato que marcou o inicio de sua campanha
em favor do abolicionismo. Não conseguindo se reeleger no período seguinte, exila-se em Londres. De
regresso ao Brasil, novamente eleito Deputado, continua sua campanha com mais ardor. Com a Proclamação da Republica em 1889, retirou-se da vida pública, dedicando-se só ao estudo. Mais tarde, porém,
Campos Sales conseguiu demovê-lo da idéia de não
voltar às atividades políticas, convencendo-o a aceitar o cargo de advogado na questão dos limites com
a Guiana Inglesa. Após o laudo arbitral, foi nomeado em 1905, Embaixador do Brasil junto ao Governo dos Estados Unidos. Em 1906, presidiu, no Rio
de Janeiro, a III Conferência Pan-Americana juntamente com Elihu Root, marcando nova era nas relações entre o Brasil e os Estados Unidos. Foi essa a
última vez que veio ao Brasil, pois quase cinco depois faleceu, em Washington repentinamente. Pertenceu ao Instituto Histórico e Geográfico e à Academia Brasileira de Letras, da qual foi um dos fundadores.
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Joaquim de Oliveira Leite, Rua

Conj. Hab. A L Mello – Lei Nº 2.844 de 28/06/1989
Nasceu em 05 de abril de 1896 em
Cotia, Estado de São Paulo. Veio
para Botucatu em 1923, residindo na Vila dos Lavradores. Anos
depois, adquiriu vários lotes de
terra na Vila Maria onde começou a construção das primeiras
casas daquele local. Aos 18 anos
ingressou na Estrada de Ferro
Sorocabana exercendo as funções de Maquinista até
sua aposentadoria. Foi casado com a Sra. Maria Euphozina de Oliveira, tendo 4 filhos. Após a sua aposentador ia, tr abalhou na fir ma Pr udência e
Capitalização.Pertenceu à Diretoria do Sindicato dos
Ferroviários da antiga Sorocabana. Instalou na Vila
Maria uma oficina de bombas e correntes para poço.
Naquela época não havia água encanada e a dificuldade para a obtensão de água potável exigia um grande esforço físico dos moradores.

Joaquim Pedro de Mattos, Rua

Vila Éden/Vila Lizzeti – Projeto Lei Nº 97 de 09/12/
1964
Nasceu em Andrelândia, Estado
de Minas Gerais, à 29 de maio de
1901. Casou-se em Campinas
(SP) no dia 19 de janeiro de 1927,
com a Sra. Luiza Bento de Carvalho e Silva. Transferiu sua residência para Botucatu em 1935
na qualidade de Inspetor da Sul
América Comp. De Seguros. Em
pouco tempo mercê de seu gênio comunicativo grangeou inúmeros amigos, radicando-se de forma definitiva na vida botucatuense. Distinguiu-se sobremaneira nos meios sociais, comerciais e políticos de
Botucatu. Foi membro do Rotary Clube local. Fundador das Lojas Eletro Botucatu com duas filiais
nessa cidade e outra em Campinas. Tomou parte saliente em todos os movimentos sociais, filantrópicos e cívicos de Botucatu. Foi membro fundador do
Partido Trabalhista Brasileiro e Presidente do Diretório Municipal de Botucatu e membro do Diretório
Regional de São Paulo. Sem nunca ter disputado um
cargo eletivo, foi sempre entusiasta das campanhas
eleitorais, contribuindo com sua experiência, ponderação e lealdade para o civismo e democratização
do povo botucatuense. Foi um cidadão bom, justo e
leal, tendo colaborado de forma eficiente para o pro-

187
gresso e engrandecimento de Botucatu. Faleceu em
Botucatu, a 17 de abril de 1964, deixando além da esposa os filhos : Maria Dionizia, Silvio e Aydee.

Joaquim Serra Netto, Rua
Jardim Reflorenda –

Joaquim de Campos Serra Netto, filho de dona Branca
de Campos Arruda Serra e de Elias Euphrásio de Arruda Serra. Paulista de Limeira, nasceu em 1896. Em 1o
de março de 1926 veio para Botucatu com a esposa
Estephania Menezes Serra, portuguesa de Vila de
Barqueiros,sendo seus filhos : Branca, Elias, Maria
Elisa, Maria Tereza, Luiz, Maria José, Maria Margarida, José, Maria Helena e Eduardo. Oriundos de Ribeirão Claro, Norte do Paraná, em busca de escola oficial
para a prole, visto que lá havia apenas o
primário.Instalou sua primeira tipografia na rua Curuzu,75 e 77. Posteriormente, transferiu a pequena gráfica para a Avenida Floriano Peixoto, em frente às Industrias “Seraphim Blasi” criando o Estabelecimento
Gráfico “São José” – Tipografia e Papelaria. Homem
dotado de fina erudição musical e cultural, cultor do
cântico gregoriano, exímio pianista e sensível organista, ex-aluno do celebrado Maestro Fúrio
Franscheschini.Acreditando na expansão da Alta Sorocabana e do Norte do Paraná, decidiu atingir tais
mercados, passando a viajar regularmente vendendo
os serviços de sua tipografia desde Assis até Porto Epitácio, e desde Cambará até Maringá.O pioneirismo de
Joaquim Serra Netto nas artes gráficas em Botucatu
teve vários episódios marcantes, de que os mais velhos
são testemunhas : no final da década de 1940, importou da Alemanha uma impressora totalmente automática, marca Original Heidelberg, nome da cidade histórica em que era produzida. Além de São Paulo, apenas em Sorocaba havia outra máquina igual. O sucesso
do engenho era tal que muitas pessoas, especialmente
os clientes da tipografia, pediam para vê-la
funcionar.Era o Estabelecimento Gráfico de J. Serra
Netto quem confeccionava todos os impressos da rede
de cinemas da Empresa Teatral Peduti. As atividades
de empresário conviviam mansamente com as atividades intelectuais de J. Serra Netto, estas marcadas principalmente por seu amor à musicae por sua sólida formação religiosa-católica. Desde sua chegada a Botucatu, Joaquim Serra Netto passou a integrar efetiva e
marcantemente a comunidade franciscana do Santuário de Nossa Senhora de Lourdes. Assumiu e por longos trinta e sete anos foi o responsável pelo Coro, que
tinha publico fiel nas missas dominicais das dez horas
e em todas as cerimônias litúrgicas, sem se falar nos
casamentos, quando a participação do harmonium era
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ponto alto. Latinista, estudioso da Ética, da Lógica e
leitor da Summa Teológica, mantinha longas conversas e passava bons momentos em reuniões culturais
com os frades.Quando a Mitra decidiu editar o jornal
religioso “Monitor Diocesano”, o casal Serra Netto deu
todo apoio, inclusive ministrando aulas de tipografia
para as freiras que administrariam a gráfica episcopal.
Filatelista, constrangia-se quando lhe pediam que participasse de alguma mostra de selos na cidade, achando que suas estampilhas recolhidas desde a infância e
carinhosamente catalogadas eram coisas de seu exclusivo interesse. Mas acabava cedendo. . . Como empresário deixou marcas indeléveis de seu espírito empreendedor, materializadas numa gráfica de bom porte e
bom nível técnico para a época, com um corpo de empregados que o estimavam e respeitavam. Foram vários os que tiveram na tipografia seu único emprego, até
a aposentadoria. A empresa, que mantinha a família e
proporcionara o estudo e o diploma dos dez filhos, ativou-se até 1973, quando dona Estephania, poucos meses antes de falecer, decidiu pelo encerramento de suas
atividades e sua venda. Por sua expressa determinação, e em homenagem ao fundador da casa, todos os
empregados receberam suas indenizações integralmente, sem qualquer burocracia ou delonga. Cmo musico e
sensível interprete J. Serra Netto deixou saudades para
todos os que se deliciaram aos domingos com o som
da Missa das Dez Horas no Santuário, além de várias
composições musicais que ciosamente mostrou para
poucos além da família, a maioria delas composta em
homenagem à Virgem Maria, de quem era devoto fervoroso, fundador da Congregação Mariana de Santos,
em 12 de março de 1916, a segunda a ser criada no
Hemisfério Sul. Joaquim de Campos Serra Netto, faleceu em Botucatu em 17 de agosto de 1961, aos 65 anos.
Nota: texto extraído da revista”Peabiru” de setembro/outubro de 1999 sob o titulo “J.Serra Netto, o
“pater famílias”, o empresário e o intelectual”de autoria do advogado Eduardo Menezes Serra Netto.

Joaquim Severo, Travessa
Vila Lizzeti – Decreto Nº 3.011/81

Nasceu em 15 de maio de 1918
em Conchas/SP. Filho de Laureano Tito Severo e de Gertrudes
Maria de Jesus. Em 27 de maio
de 1941 foi admitido como Maquinista da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, com a idade de 23
anos. Casou-se com a Sra. Luiza
Maria Luziane Severo, com quem
teve cinco filhos : Guaraci Severo, Macir Severo, Dar-
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ci Severo, Dorival Severo e Darwin Severo. Ele era
católico praticante e foi presidente fundador das obras
de construção da Igreja de Nossa Senhora Menina na
Vila Maria. Para fazer a cobertura dessa Igreja Joaquim Severo empenhou a sua própria casa. Além de
maquinista Joaquim Severo trabalhou como taxista. Joaquim Severo faleceu no dia 01 de novembro de 1976,
aos 58 anos de idade.

Jocondo Scarmagnani, Rua

Parque Residencial Nazaré – Projeto de Lei Nº 096/98
de 31/08/1998.
Nasceu em 20 de setembro de 1901 na cidade de Botucatu (SP), filho de Italo Scarmagnani e Rozinha Vidotto. Casou-se com a Sra. Maria Seraphina, e tiveram
sete filhos : Belmiro, Luiz, Ítalo, Agostinho, Lúcio,
Candido e Geraldo. Trabalhou em vários lugares, dentre eles na construção da estrada que ligaria Botucatu a
São Manuel ( hoje Rodovia Marechall Rondon ); foi
co-fundador da Fazenda “Serrinha”, nos confins da
Cuesta de Botucatu, na década de 1920; na década de
1940 trabalhou na Fazenda do Sr. Renato de Barros,
que por essa época era prefeito de Botucatu; na fazenda do industrial Mansueto Lunardi, nos limites da Vila
dos Lavradores; na Chácara Cachoeirinha e na fazenda Capão Bonito, no Distrito de Rubião Junior. Residiu em Botucatu pelo espaço de 90 anos. Faleceu em
17 de junho de 1998.

Jordina Quaiatti Fernandes, Rua
Vila Operária – Lei Nº 3.568 de 17/09/1996

Nasceu em 01 de março de 1930, em Rubião Junior,
sendo filha de Guerino Bernardino Quaiatti e Célia
Favaron Quaiatti. Casou-se com o Sr. Paulo Fernandes
Junior, em 1956, e desta união nasceram os filhos :
Carlos Roberto, Leila Maria, Léslio Luiz e Paulo José.
Dona Jorda, como era conhecida, passou por períodos
difíceis quando seu esposo faleceu, jovem ainda, ela
então mostrou sua garra e bravura, com quatro filhos
pequenos para criar, não esmoreceu e foi a luta trabalhando como lavadeira durante o dia e, a partir de 1969,
à noite fazia serviços de limpeza no antigo Banco Francês e Italiano, onde era muito querida e estimada pelos
funcionários. Faleceu em abril de 1996.

Jorge Amado, Rua

Jardim Iolanda – Lei Nº 4.293 de 27/08/2002
Jorge Amado nasceu a 10 de agosto de 1912, na fazenda Aurícidia, no distrito de Ferradas, município
de Itabuna, sul do Estado da Bahia. É filho do Cel.
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João Amado de Faria e de D.
Eulália Leal Amado. Com um
ano de idade foi para Ilhéus,
onde passou a infância e cursou
as primeiras letras. Fez os estudos secundários no Colégio Antonio Vieira e no Ginásio Ipiranga, em Salvador, onde viveu livre e misturado com o povo da
Bahia os anos da adolescência, adquirindo então um
conhecimento da vida popular que iria marcar fundamentalmente sua obra de romancista. Fez os estudos universitários no Rio de Janeiro, na Faculdade
Nacional de Direito, pela qual é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais ( 1935 ), não tendo, no entanto, exercido a advocacia.Jorge Amado, além de
seus inigualáveis dotes literários, sempre foi um defensor das causas populares e da justiça social; ingressou em 1935, na Aliança Nacional Libertadora
e algum tempo depois no Partido Comunista do Brasil, o que lhe custou a antipatia das forças conservadoras e inúmeras prisões. Em 1945 foi eleito Deputado Federal pelo PC do B, tendo participado da Assembléia Constituinte de 1946 e da primeira Câmara Federal após o Estado Novo.Foi eleito em 06 de
abril de 1961 para a cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras. Foi membro da Academia
de Letras da Bahia, membro correspondente da Academia de Ciências e Letras da República Democrática Alemã, membro correspondente da Academia de
Ciências de Lisboa, membro correspondente da Academia Paulista de Letras. Casado desde 1945 com a
escritora Zélia Gattai, com quem teve dois filhos,
João Jorge Amado e Paloma Amado Costa.Escritor
profissional, viveu exclusivamente dos direitos autorais de seus livros. Dentre suas obras destacamos :
“O País do Carnaval”, “Capitães de Areia”, “Jubiabá”, “Dona Flor e seus Dois Maridos”, “Os Subterrâneos da Liberdade”, “Gabriela, Cravo e Canela”,
“Tenda dos Milagres”, “Tieta do Agreste”, “Tocaia
Grande”, etc.. .

Jorge Barbosa de Barros, Rua
Jardim Paraíso – Decreto Nº 1.578/68
Nasceu em Campinas, a 04 de
agosto de 1908 e, faleceu em Botucatu no dia 23 de junho de 1968.
Casou-se em Botucatu no dia 25
de fevereiro de 1933 com Heloisa
Onofrina Martins “Loia”, nascida
em Botucatu no dia 26 de novembro de 1914 e, falecida em São
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Paulo em 11 de agosto de 1996. Era filha do Prof. José
Martins e Maria do Rosário Oliveira. Jorge Barbosa
de Barros era filho do dr. José Barbosa de Barros e
Úrsula de Camargo Barros. Foi cafeicultor, proprietário da “Chácara Barros” na Vila dos Lavradores. Posteriormente, a “Chácara Barros” foi loteada pela empresa CAIB, dando origem ao Jardim Paraíso.

Jorge Bruder, Praça

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.119/82
Nasceu em 11 de abril de 1874 na Fazenda Boa Vista
em Botucatu. Era filho de um casal suíço, crentes
evangélicos luteranos. Casou-se com Helena Grega
e, dessa união nasceram seis filhos : João, Maria,
Helena, Josefina, Rodolfo e Idalina. Foi um ótimo
pai e companheiro e um homem muito trabalhador.
Trabalhava com diversos tipos de máquinas inclusive de beneficiar café.Era tão habilidoso nesse ofício
que chegou a montar uma máquina a vapor. Foi um
dos pioneiros na plantação de eucaliptos. Ia buscar
sementes no horto florestal de Rio Claro. Fazia a
viagem de trole, pois naquela época não havia transporte motorizado.Mais tarde mudou-se da fazenda
para a rua Rubião Junior, 87. Em 1926, começou sua
vida como presbítero da igreja presbiteriana. Jorge
Bruder faleceu em 24 de agosto de 1931, aos 56 anos
de idade.

Jorge Calixto, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.134 de
23/06/1982.
Nasceu em 06 de novembro de
1880, natural de Trípoli – Damasco – Síria. Filho de Calixto Moalem João e Catarina Calixto.Aos
nove anos de idade, veio para o
Brasil, acompanhado de um
tio,com o qual trabalhou alguns
anos. Casou-se em primeiras núpcias com Antonia Batista Calixto
e teve oito filhos : Calisto, Fausto, Virgilio, Floriano,
Aurora, Latife, Vitória e Amélia Calixto. Casou-se em
segundas núpcias com Maria Dulce Viadanna Calixto
e teve o único filho, Antonio Calixto. Jorge Calixto era
comerciante.

Jorge Oliveira Benvindo, Rua

Conj. Hab. A H Delevedove – Lei Nº 3. 195 de 07/10/
1992
Nasceu em Itapetininga no dia 30 de agosto de 1932.
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Mudou-se para Botucatu onde casou-se com Edna Camargo Tavares Benvindo e dessa união nasceu quatro filhos : Jorede Benedito de Oliveira Benvindo, José
Marcos de Oliveira Benvindo,
Silvia Regina de Oliveira Benvindo e Daniel de Oliveira
Benvindo.Foi futebolista muito
conhecido – atuava pela Associação Atlética Ferroviária. Era ferroviário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde foi admitido em 1948 como Auxiliar de Telegrafista, posteriormente à Telegrafista e Compositor
de Trem. Exercia o cargo de Chefe de Estação.Foi telegrafista formado pelo antigo CFT – Centro de Formação de Telegrafistas – Jorge Oliveira Benvindo faleceu no dia 28 de agosto de 1987, aos 55 anos de idade.

Jorge Pinheiro Machado,Cel.; Rua

Bairro Alto – Projeto de Lei Nº 18 de 12/03/1957.
Jorge Gomes Pinheiro Machado (
Coronel da Guarda Nacional ) nasceu em Lençois Paulista, em 1866.
Seus pais foram o Major Jorge Gomes Pinheiro Machado e Francisca Brandina Machado. O moço
Jorginho, casou-se com a primairmã Maria Manuela Pinheiro Machado a conhecida “Maricóta”.
Esta, filha do Major Manuel Gomes Pinheiro Machado, e sua sobrinha Sophia, que era filha do Dr. Antonio
Gomes Pinheiro Machado e Maria Manuela de Oliveira Ayres; nascida em 18/12/1875, na Fazenda Monte
Alegre, e falecida em Botucatu aos 26/01/1952, com
77 anos de idade. O Coronel Jorginho herdou a fazenda Monte Alegre, foi fazendeiro e político. Chefiou o
Diretório Hermista, em Botucatu, contra a candidatura
de Rui Barbosa. Foi vereador de 1917 a 1919. Gostava
de esportes. Presidiu o Esporte Club Paulista, grêmio
futebolístico que tinha campo no Bairro Alto. O Coronel Jorginho e Maricota doaram o “Patrimônio da Prata”. O Coronel Jorginho faleceu em 06/04/1925. O casal deixou os seguintes filhos : Sophia, Francisca, Maria
Alice, Jorge, Manoel Deodoro, a Profa. Ana Florisbella ( Belinha ), Ruth, Alice e Joaquim.
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com dona Dolores Bialbara, residindo na rua Curuzu, 1625 - próximo à Vila Moreira. De seu matrimônio, nasceram sete filhos :
José, Antonio, Filomena, Francisco, Miguel, Luiz e Alcides. Jorge
Rosseto, teve a sua atividade dedicada ao comércio de lenhas e foi
proprietário de caminhão de aluguel. Jorge Rosseto, faleceu em 1958.

Jorge Thiago da Silva, Praça

Jardim Paraíso II – Lei Nº 2.826 de 01/06/1989
Nasceu em Cotia/SP aos 11 de
agosto de 1929. Foi casado durante 30 anos com a Sra. Ana Balestrim Thiago e tiveram cinco filhos
: Vanda, Vera, Valmir, Jorge Eduardo e Paulo Roberto. Ingressou, em
junho de 1950, na extinta Estrada
de Ferro Sorocabana, exercendo a
função de Escriturário até setembro de 1971, quando
como líder sindical, foi eleito pelos ferroviários para
ocupar o cargo de 1o Secretário junto à União dos Ferroviários da Zona Sorocabana, atual Associação Profissional dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias
da Zona Sorocabana. Exerceu esse cargo até maio de
1982, quando após trinta anos dedicados à Ferrovia e à
luta pela categoria profissional, aposentou-se, desligando-se das funções junto à FEPASA e também ao sindicato. Foi Diretor Administrativo das obras do Conjunto Residencial “Dom Henrique Golland Trindade”, conhecido como “Sobloco”, tendo sido um dos responsáveis pela existência dessa obra em Botucatu, que foi
inegavelmente o marco de desenvolvimento do Jardim
Paraíso e região. Foi Vereador junto à Câmara Municipal de Botucatu por duas legislaturas : de 1969 a 1972
e 1977 a 1982. Foi candidato à vice-prefeito nas eleições de 1972 pelo antigo Movimento Democrático
Brasileiro. Compôs a bancada dos partidos : MDB –
PMDB – PDS – Jorge Thiago da Silva, o Thiago como
era popularmente conhecido foi um lutador nas causas
públicas,especialmente nas causas dos ferroviários. Faleceu em Botucatu, aos 14 de março de 1986.

Jorge Tibiriçá,Dr.; Rua

Jorge Rosseto, Rua

Vila Silvinha – Lei Nº 225 de 06 de fevereiro de 1939.
Antiga rua Anita Braz

Nasceu na Itália no dia 08 de abril de 1886. Veio para o
Brasil em 1898. Naturalizou-se brasileiro. Casou-se

A 15 de novembro de 1855 nasceu em Paris o estadista
brasileiro Jorge Tibiriçá, falecido a 29 de setembro de
1928. Depois dos estudos preparatórios, em 1870 se-

Vila Moreira – Projeto de Lei Nº 102 de 22/12/1964.
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guiu a Suíça, onde se matriculou
no Colégio Riffel; mais tarde, continuou os estudos na Escola de
Agricultura de Hohenheim, na
Alemanha. Terminado o curso matriculou-se na Faculdade de Filosofia de Zurique. Concluídos os
estudos, voltou ao Brasil, interessando-se desde então pela política. Em 1888 foi nomeado diretor da Companhia Mogiana. Proclamada a Republica foi nomeado governador
de São Paulo, cargo que exerceu de 18 de outubro de
1890 a 7 de março de 1891. Eleito para o Senado Paulista em 1892, ocupou sua cadeira em sucessivas legislaturas. Em 1904, foi escolhido para a magistratura suprema do Estado de São Paulo. Terminada a sua gestão
em 1908, foi reeleito para o Senado. Criado o Tribunal
de Contas, foi nomeado para um de seus membros e
eleito seu presidente, ocupando o cargo até o seu falecimento.

Jorge Venâncio, Rua

Parque Marajoara – Lei Nº 2.752 de 11/11/1988
Nasceu em 09 de julho de 1910 no distrito da Prata (
atual Pratânia ) e foi criado em Botucatu.Filho de Napoleão Venâncio de Almeida e Francisca Anna da Costa. Casou-se com a Sra. Rosalina Bernardo de Venâncio e dessa união nasceram quatro filhos : Darci, Leonice, Maria de Lourdes e Teresa. O Sr. Jorge Venâncio
foi comerciante durante 48 anos, com açougue instalado no bairro do Lavapés.Foi membro da Irmandade de
São Sebastião, prestando assistência aos mais necessitados, dando-lhes ajuda moral, espiritual e material
sempre que possível.Faleceu em Botucatu aos 74 anos.

José,São ; Largo

Centro – Lei Nº 196 de 15/09/1951
Foi o esposo de Maria, mãe de
Jesus. Sua ascendência aparece
nos Evangelhos de Matheus1, 117 e de Lucas 3, 23-38.Ambos
pretendem mostrar ser ele descendente de David, de quem o Messias devia proceder. Depois do
nascimento de Cristo, em Belém,
viveu até a morte em Nazaré. O
Evangelho de Matheus da destaque a José ; o de Lucas o põe em segundo plano. Exerceu a profissão de carpinteiro e provavelmente faleceu
antes da vida pública de Jesus Cristo ( Jô, 19, 26 ). A
tradição cristã em oposição à escola racionalista, diz
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que José guardou a castidade antes e depois do casamento com Maria. Segundo um dos Evangelhos apógrifos, o protevangelho de Tiago, os “irmãos de Jesus”,
de que fala o Evangelho, seriam filhos de José, de um
casamento anterior ao que contraiu com a Virgem Maria. Sua festa se celebra a 19 de março.É considerado
padroeiro da igreja universal.Seu casamento com a Virgem Maria era festejado a 23 de janeiro, sendo, porém,
abolido das festividades litúrgicas por instrução do papa
João XXIII ( 1961 ).

José Adriano Marrey Junior,Dr.; Rua
Vila Padovan – Lei Nº 1.321/65
Jardim Bom Pastor

Nascido a 7 de agosto de 1885, em
Itamarandiba (MG), filho do Cel.
José Adriano Marrey e de dna.
Clar a Monteiro de Barros
Marrey.Formou-se pela Faculdade
de Direito do Largo de São Francisco em São Paulo. Ingressou na
vida pública em 1911, elegendose Juiz de Paz de Santa Ifigênia, cargo que exerceu até
1913. Em 1915, foi eleito vereador da capital, sendo
reeleito, sucessivamente, até 15 de janeiro de 1920.
Em 1919 era eleito Deputado Estadual. Pela sua
combatividade, pela campanha que desenvolvia pela
moralização dos nossos costumes políticos, grangeou
imenso prestigio popular, sendo reeleito Deputado Estadual nas legislaturas de 1922/24 e 1925/1926, renunciando ao último ano de mandato para disputar uma
cadeira na Câmara Federal, no triênio 1927/1929. Foi
Secretário de Justiça do Estado de São Paulo, cargo que
exerceu até 2 de junho de 1945. Eleito Deputado Federal
em 1951, com expressiva votação. Em 1955 exerceu a
Secretaria de Trabalho do Estado de São Paulo. Marrey
Junior, faleceu a 14 de março de 1965.

José Alves Fernandes, Rua

Parque São Domingos – Decreto Nº 3.247/82
José Alves Fernandes nasceu em Botucatu em 16 de
janeiro de 1903; filho de Antonio Alves e Casimira
Fernandes. Foi um dos mais antigos e conhecidos motoristas de praça de Botucatu. Conhecido como “Zé
23”, trabalhou, durante 79 anos, na praça do Bosque.
Botucatu. Começou a trabalhar no ponto existente frente ao Hotel Paulista ( hoje Lojas Colombo ). Durante a
gripe espanhola o Zé 23 carregava o dia todo doentes
da cidade ao Hospital improvisado no Canil ( hoje cozinha piloto da prefeitura ). Na revolução de 1924 de
Isidoro Dias Lopes, o então político perseguido pelos
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revolucionários, Nenê Cardoso, e seu filho esconderam-se, para não ser aprisionados, no carro do Zé
23.Transportou uma cidade num carro e a hospitalidade no coração. Com o carro escreveu, nas emoções,
alegrias e tristezas, a história de um destino e o destino
de uma cidade.

José Américo Tavares, Rua

Parque Residencial Serra Negra – Lei Nº 3.942 de 22/
09/1999
Nasceu em Espírito Santo do Rio Pardo ( Pardinho ),
no dia 20 de julho de 1907; filho do Sr. Manoel Tavares e da Sra. Maria Adelaide de Tavares. Casou-se com
a Sra. Maria Albina Tavares e desta união nasceram os
filhos : José Wilson, Armando, Juramir, Edwino, Odazir, Iara e Iraídes. Foi admitido em 05 de agosto de
1935 como funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu como Fiscal de Distrito. Foi designado para responder pelo cargo de Fiscal de Obras em 02 de janeiro
de 1950 e, em 31 de maio de 1961 aposentou-se no
cargo de Fiscal da Turma de Guias e Sarjetas. Foi sócio fundador da Associação de Trabalhadores e Funcionários da Prefeitura Municipal de Botucatu. Faleceu
em 12 de julho de 1992.

José Antonio Leite, Rua

Conj. Hab. José Antonio Lungo – Lei Nº 4.594 de 23/
09/2004
Nasceu na cidade de Bastos (SP), no dia 25 de setembro de 1947, sendo filho do Sr. Benedito Leite, ferroviário e de Sebastiana Aparecida Leite. Realizou os primeiros estudos no Grupo Escolar José Gomes Pinheiro. Foi funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana
como Ajudante de Maquinista. Casou-se no dia 20 de
dezembro de 1980 com a Sra. Roseli Isabel de Medeiros Leite, e dessa união tiveram dois filhos: Guilherme
e André. Pela sua reconhecida capacidade profissional
foi promovido ao cargo de Maquinista, função exercida até o dia 08 de fevereiro de 1995, quando aposentou-se. Faleceu no dia 19 de janeiro de 1999.

José Antonio Tilio, Eng.; Rua

Colinas do Paraíso – Lei Nº 4.071 de 18/10/2000
José Antonio Tilio, nasceu em Botucatu no dia 02 de
outubro de 1955. Filho de Attílio Tilio e Íride Cecília
Melluso Tilio. Casou-se com Susi Cristina Rodrigues
Tilio com quem teve o filho José Antonio Tilio Junior.
Estudou no Grupo Escolar “Raphael de Moura Campos, posteriormente, cursou o Colégio Arquidiocesano
Nossa Senhora de Lourdes. Formou-se pela Escola de
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Engenharia de Lins e Universidade de Mogi das Cruzes ( 1976 a 1982 ). Como Engenheiro participou de
diversos cursos de extensão e formação, ministrando
muitas palestras. Lecionou Física Aplicada no Colégio
Objetivo de Botucatu, Estagiou como Engenheiro Eletricista de autos na Cia Americana Industrial de Ônibus – CAIO – Botucatu. Foi admitido como Professor
pela Associação Cultural e Assistencial “Santo Antonio” em Bauru (SP ) ; Admitido em 12 de julho de
1985, como Engenheiro Jr, pela Eletropaulo – Eletricidade de São Paulo S.A galgando, nessa empresa, o cargo de Engenheiro IV. Agradecimento recebido pela contribuição técnica, competência , dedicação ao trabalho
e compromisso com o desenvolvimento tecnológico demonstrado durante o I Encontro Técnico da Diretoria
de Operação _ ELETROPAULO, realizado em 1992.

José Antunes Filho, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.118/82
José Antunes de Almeida Filho,
nasceu em Botucatu no dia 25 de
agosto de 1901.Foi lavrador e funcionário do IAPI; era casado com
a Sra. Maria Aguiar Antunes com
quem teve os filhos : Maria Rita
Antunes Meneghin; Isabel Antunes Dias; Terezinha Antunes de
Camargo; Benedita Mercês Antunes Fioretto, Narciso Antunes Aguiar, Nireu Antunes,
Guido Antunes, Maria da Glória Antunes Calônico,
Maria Clara Antunes de Almeida, José Antunes de
Aguiar, Maria Ignes Antunes, Maria Estela Antunes,
Luiz Antunes, João Bosco Antunes e Rosi Eli Antunes.
Muito religioso sentia-se feliz em ajudar os mais necessitados; era membro da Irmandade dos Franciscanos da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Faleceu no
dia 06 de abril de 1978.

José Arnaud Paulino Pires, Rua
Jardim Bandeirantes – Decreto Nº 2.369/75

José Arnaud Paulino Pires, nasceu
aos 12 de agosto de 1864, na fazenda Bom Jardim, município de
Valença, Estado do Rio de Janeiro. Era filho do Coronel José Paulino Pires e de dona Felisbina de
Avellar Pires, gente do patriciado
da velha província fluminense.
Formou-se em 1888, pela tradicional e renomada Escola de Farmácia de Ouro Preto (MG), isto depois de ter abando-
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nado o curso de medicina que fazia na Faculdade Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, por não gostar
de anatomia.Na terra natal consorciou-se com dona
Adelaide Paulina da Silva Pires, que foi extremosa companheira e dedicada esposa, falecida em 1944, sete anos
após a morte do marido, que faleceu em 1o de outubro
de 1937. Ambos estão sepultados em Botucatu.O casal
teve os seguintes filhos : Eliezer, Clovis, Hugo, Armando, João Batista, Maria Inacia. Seu Pires ( como
era conhecido ) chegou em Botucatu em 30/06/1890 e,
foi trabalhar como farmaceutico-responsável da Farmácia de Martinho Morato. Com o falecimento deste,
seu Pires adquiriu o estabelecimento e fundou a Farmácia Pires , na Rua do Riachuelo ( atual Amando de
Barros ) onde hoje situa-se o prédio do Banco Bradesco. Em 1898 funcionava a firma Pires&Alfredo Pinto
dissolvida posteriormente. Homem de elevado senso
moral, manteve-se reto no proceder. Major da Guarda
Nacional. Foi Delegado de Policia em 1901 e 1902. Prestou serviços à Misericórdia Botucatuense, durante muitos anos. Foi um dos fundadores do Clube 24 de Maio e
seu primeiro presidente, dirigindo também associações
culturais e recreativas. Como um dos fundadores da Sociedade de Assistência aos morféticos, por longos anos, exerceu os cargos de tesoureiro e administrador.

José Balbino, Rua

Vila Real – Lei Nº 3.029 de 12/09/1990
José Balbino, nasceu em 25 de julho de 1910 em Soledade, Estado da Paraíba. Filho de Odilon Euriques e
Balbina Procópia. Veio para São Paulo com 16 anos a
procura de trabalho e sobrevivência de sua família. Ingressou na Força Pública, em 1o de outubro de 1929
com 19 anos de idade. Em 1933 foi transferido para
Itatinga onde casou-se no dia 30 de dezembro de 1933
com Dona Aparecida de Jesus Balbino. Removido para
Botucatu, cidade natal de seus 15 filhos. Muitos deles
ocupam cargos de professores, funcionários públicos,
comerciantes, etc... Além de militar, José Balbino foi
comerciante durante 20 anos, com loja estabelecida à
Rua Floriano Peixoto. Foi reformado em 1o de outubro
de 1954, servindo neste período na 4a Cia Incorporada
do 7o BPM/I, como 2o Sargento PM. Faleceu em Botucatu, no dia 26 de outubro de 1985.

José Barbosa de Barros, Dr.; Rua

Vila dos Lavradores/Jardim Paraíso – Lei Nº 127 de
22/12/1949
O campineiro José Barbosa de Barros estudou no Colégio São Luis, de Itu (celebre pela austeridade e elevado nívelde ensino), e formou-se em medicina no Rio
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de Janeiro (Faculdade da Praia
Vermelha).Em 1904, já casado, fixou-se no então “Arraial dos
Sousas”(hoje, Sousas), do seu
município natal, aí exercendo a
medicina, já com as características de dedicação e desprendimento que semre marcaram sua
carreira. Durou esta, aliás, mais
de 45 anos, pois ao falecer, de novo na sua Campinas em 1949, não parara de trabalhar senão por pouco mais de 1 mês. E as visitas no começo de sua
profissão, naqueles remotos princípios do século,
eram feitas a cavalo. Foi incansável, na sua profissão. Casou-se com a Sra. Ursula de Camargo Barros
– aquela com quem manteve romântica correspondência, guardada como preciosidade pela filha Lurdes. O casal teve os filhos : Jarbas, Lúcia, Cecília,
Jorge, Maria Heloisa, Gilda, Sonia,Edite, José Carlos, Maria de Lourdes, Antonio Américo, Francisco
José e Luiz Alberto. Estudou e fez aperfeiçoamentos em Berna (Suíça) e Berlim (Alemanha), com incursões noutros centros de grande cultura, neles se
destacando Paris e Viena. Outras diversas viajens,
principalmente de estudos, empreendeu o médico e
mesmo o casal Barbosa de Barros à Europa.Numa
daquelas viagens, em 1923, aconteceu o impressionante episódio da conversão do Dr. José Barbosa de
Barros ao catolicismo - diz-se assim, em grifo, porque ele sempre fora religioso; mas foi em Lourdes,
no sul da França, ao constatar ( através de experiências médicas a que se propôs ), a cura milagrosa de
doentes tidos como incuráveis, que o médico se tornou, para o resto da vida, um autentico cristão, praticante do catolicismo apostólico romano, devoto de
Nossa Senhora de Lourdes, e depois de Nossa Senhora de Fátima, que lhe evocava as or igens
portuguesas.Foi o Dr. Barbosa de Barros quem ofereceu a imagem, de tamanho natural, à Catedral de
Botucatu, cidade onde adquirira, do pai ( o “Barrinhos”, que ali residira, dedicando-se inteiramente à
lavoura ), a conhecida “Chácara Barros”produtora
de café, situada na Vila dos Lavradores.O Dr. José
Barbosa de Barros fez doações de terras para a construção do Hospital dos Servidores da Estrada de Ferro Sorocabana e de uma escola pública. O Dr. José
Barbosa de Barros foi vereador e Presidente da Câmara Municipal de Campinas e Diretor Clinico da
“Beneficência Portuguesa” e fundador da Maternidade. Pertenceu ao Conselho Consultivo da Fundação Nossa Senhora Auxiliadora e ao da Clinica Infantil do Ipiranga, desde a primeira formação até a
data de sua morte. Em agradecimento aos serviços
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prestados à cidade o município de Campinas deu o
seu nome à Estação Rodoviária, fazendo erigir um
busto em sua homenagem na praça fronteiriça à referida estação. Na cidade de São Paulo, no bairro
Jardim Germânia, existe a rua Dr. José Barbosa de
Barros.Faleceu aos 71 anos.

José Barreiros, Rua
Filho do Major Joaquim Maria Barreiros.Nasceu em Botucatu. Formou-se jornalista e foi residir na cidade paulista de Pederneiras, onde atuou na política.

José Baptista, Rua

Jardim Botucatu – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.749 de 24/03/1998
Nasceu em César Neto – Botucatu - aos 09 de março
de 1931. Filho de Hugo Baptista e dona Dormeria Luiza Baptista.Casado com a Sra. Maria Aparecida Baptista e, desta união nasceram os filhos : Benedito, Terezinha, Cleusa, Zilda, Jurandir e Justino. Residiu no
Bairro César Neto, onde viveu quase toda a sua vida.
Em 1965 mudou-se com sua família para o Distrito de
Rubião Junior. Trabalhou no CEAGESP, em Rubião
Junior, e foi lavrador em várias fazendas da região do
Rio Pardo. Em Botucatu era muito conhecido pela habilidade de cantar “Cururu”, tendo participado de cantorias com o famoso Cururueiro “Parafuso”. Faleceu
em 13 de novembro de 1972.

José Bem de Barros, Rua
Jardim Altos da Serra -

José Martins de Barros, conhecido como Bem de Barros, nasceu
em Botucatu (SP) aos 23 de janeiro de 1895.Filho de José Antonio
de Barros e Sra. Maria Victoria de
Barros. Casou-se com a Sra. Maria Aparecida França de Barros,
com quem teve os filhos : Helly,
Irene,José, Miltes, Álvaro, Maria
José, Dorival, Terezinha e Vera Lucia. José Bem de
Barros era produtor rural, trabalhando com a criação
de gado e plantação de café. Em 1938 foi nomeado
para o cargo de membro do Conselho Administrativo
da Caixa Econômica de Botucatu. Foi Guarda-Livros
da Fazenda Conde de Serra Negra; Administrador das
fazendas : Vila Vitória, Sobrado e Nossa Senhora da
Conceição ( município de Amparo ). Foi proprietário
dos sítios “Pinheirinho” e “São Sebastião” em Botucatu. Residiu, desde março de 1940 até 1o de junho de
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1982 na Avenida Dom Lúcio, n. 50 ( ao lado da Casa
das Meninas ) em Botucatu. José Martins de Barros,
faleceu com 87 anos, aos 02 de junho de 1982.

José Benedito França, Praça

Conj. Hab. Arnaldo Leota de Mello – Lei Nº 3.002 de
20/06/1990
Nasceu em Itapetininga/SP em 03
de maio de 1924, e aos sete anos
de idade mudou-se para Botucatu
onde fixou-se definitivamente. Ingressou na antiga Estrada de Ferro Sorocabana em 1941 e aposentou-se em 1972. Foi taxista, no
ponto da praça Anita Garibaldi
durante 20 anos. Teve seis filhos
: Ademir, Ariovaldo, Ailton, Adjair, Adiléia e Ana Rosa.
Casou-se em segundas núpcias com dona Vanda Martins com quem teve outro filho : Vantuir.Gostava de
esportes: Foi Presidente do Club Atlético Brasil da Vila
Maria durante muitos anos, tendo conseguido o terreno onde hoje está o estádio Petrarca Bacchi. Era conhecido pelo apelido de “Grilo”. José Benedito França, faleceu em Botucatu aos 13 de setembro de 1989.

José Benedito Nogueira, Rua

Jardim Tropical – Lei Nº 3.334 de 31/05/1994
Nasceu em Botucatu (SP) em 06 de junho de 1904,
filho de Agenor Nogueira e Dona Maria Angélica
Gomes.Casou-se com a Sra. Maria Tereza Romano Nogueira, com quem teve dois filhos:Maria e Odilon Nogueira. Após a separação do primeiro casamento, uniuse à Sra. Mercedes Colauto com quem teve os filhos,
Renato Nogueira e José Benedito Nogueira Filho. Agricultor e Pecuarista foi proprietário da Fazenda Pastoril
Agrícola denominada “Boa Vista”situada no município de Botucatu. Foi Diretor-Gerente da Cooperativa
de Laticínios, Tesoureiro da Sociedade Pastoril, elemento de prestigio nos círculos financeiros e sociais,
como no meio presbiteriano independente.Em 1928,
foi vereador em Itatinga (SP). Pertenceu ao PSD – Partido Social Democrático de Botucatu.Faleceu aos 56 anos,
em 15 de março de 1961 na cidade de Avaré (SP) sendo
sepultado no cemitério Portal das Cruzes de Botucatu.

José Benedito Teixeira Barros, Rua
Parque dos Pinheiros – Lei Nº 3.322 de 23/03/1994

Natural de Botucatu onde nasceu em 03 de outubro de
1901, filho de Antonio Augusto César de Barros e de
Dona Maria Augusta Teixeira de Barros. Foi funcioná-

RUAS BOTUCATUENSES
rio dos Correios e Telégrafos; sitiante, agricultor e pecuarista. Tomou parte na Revolução Constitucionalista de 1932; membro atuante da Conferencia São Vicente
de Paula durante mais de 50 anos.
Defensor ardoroso de Botucatu,
amava o povo e o Estado de São
Paulo. Faleceu no dia 02 de novembro de 1992.

José Bernardo, Rua

Jardim Palos Verdes – Lei Nº 2.775 de 07/12/1988
José Bernardo, também conhecido como Bepe Bernardo, nasceu
em Botucatu no dia 08 de março
de 1911. Filho de Antonio Bernardo e Sra. Maria Anholim.José
Bernardo casou-se com a Sra.
Henriqueta Padovani e teve três
filhos : Milton Bernardo, Marlene Bernardo e Moacir Bernardo;
foi aprendiz de seleiro era exímio trançador de couro e mestre na confecção de arreames para eqüinos e
muares. José Bernardo era morador tradicional do
Bairro Lavapés, sendo que exerceu no referido bairro a função de Inspetor de Quarteirão. Iniciou a vida
profissional trabalhando no DER – Departamento de
Estradas de Rodagem – transferido para São Paulo
como Motorneiro da CMTC. Voltou para Botucatu
após o falecimento do filho Milton, indo trabalhar
na Selaria “São José”onde aprendeu o oficio de seleiro. Em 1940, fundou a Selaria Santa Terezinha,
localizada no Bairro do Lavapés na antiga rua do
Riachuelo, atual Amando de Barros. Meses depois, realizou sociedade com seu irmão Aristides
Bernardo e passou a chamar-se Tapeçaria Santa
Terezinha atual Casa Santa Terezinha. Em 1946,
no casarão de número 1798 da Rua Curuzu, Bepe
Bernardo, monta casa de artigos para montaria de
animais chamada Selaria José Bernardo.Através
de seu oficio de seleiro ficou conhecido pela qualidade dos trabalhos realizados e, por ser pessoa
amigável e residir na entrada da cidade. Muitos
agricultores oriundos de Pardinho e sítios vizinhos, usavam a sua residência para trocar de roupas ou para lavar os pés nos dias chuvosos.Antigo
morador e comerciante, sempre colaborou para o
desenvolvimento do Bairro do Lavapés e para as festas religiosas daquela localidade.José Bernardo, faleceu no dia 16 de outubro de 1985, em Botucatu,
estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.
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José Bertin, Avenida

Colinas do Paraíso – Lei Nº 4.069 de 18/10/2000
Nasceu aos 06 de agosto de 1924. Filho de Vitório
Bertin e Vitória Belato. Casou-se com Aparecida Zuliani Bertin e foi genitor de José Alberto, Wilson
Antonio,Maria Sueli e Suelene Aparecida. Foi lavrador. Em 13 de maio de 1945 foi admitido pela Estrada
de Ferro Sorocabana onde aposentou-se em 31/03/1976.
Trabalhou como Maquinista de Classe Especial até sua
aposentadoria. Atuou como Delegado Seccional da Estrada de Ferro Sorocabana durante a sua função de Maquinista. Foi um dos primeiros a construir um rancho
no loteamento Rio Bonito Campo e Náutica ( 1963 ).
Faleceu no dia 14 de dezembro de 1996.

José Bertotti, Rua

Jardim Dom Henrique – Decreto Nº 2.308/75
Nasceu na Itália no dia 28 de julho de 1862. José Bertotti veio para
o Brasil e aqui se casou com a Sra.
Celestina Titton Bertotti, com
quem teve oito filhos : João, Angelo, Pedro, Virgilio, Evaristo,
Marcelo, Joaquim e Rosa Bertotti. Começou a sua vida trabalhando na agricultura e no transporte
como carroceiro. Conhecido como “Russo”, foi admitido como funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana para exercer funções na área de distribuição
de Lubrificantes.Homem honesto e muito religioso,
gostava de ler a bíblia e trabalhar pelas obras da igreja.
Faleceu com 88 anos de idade, no dia 03 de março de
1950; e como um bom evangélico deixou para a cidade
algumas benfeitorias, como a doação do terreno para a
construção da Igreja Presbiteriana “Monte Sião” e o
alargamento das ruas Galvão Severino e Dr. Jaguaribe.

José Bissacot, Rua

Distrito de Vitoriana – Lei Nº 256 de 16/04/1952
Natural da Itália, filho de Bortolo Bissacot e Donata
San Vido. José Bissacot veio para o Brasil e foi residir
na Vila Vitória ( Vitoriana ) onde casou-se com Narciza Gualiume (italiana). Era agricultor e cultivava café.
Pai do famoso compositor , violonista e professor de
música Guido Bissacot.

José Bonifácio, Rua
Parque Imperial –

José Bonifácio de Andrada e Silva – Estadista, litera-
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to, cientista, poeta e político brasileiro. Nasceu em 13 de junho de
1763, em Santos, São Paulo e faleceu em 06 de março de 1838, em
São Domingos de Niterói, Rio de
Janeiro. Feito o curso de Humanidades no Brasil, embarcou para
Portugal, onde na Faculdade de
Coimbra se bacharelou, em 1786, em Filosofia e Direito. Como membro da Academia Real de Ciências de
Lisboa fez, em 1790, uma viagem de aperfeiçoamento
pela Europa. Além dos conhecimentos que adquiriu em
geognosia e metalurgia, teve a oportunidade de conviver com Lavoisier, Jusieu, Davy, Hauy, etc. Recebeu
inúmeros diplomas de sociedades cientificas do continente. De regresso a Portugal é nomeado, em 1800,
Intendente Geral das Minas do Reino. Desembargador
Honorário da Relação do Porto e agraciado, em 1802,
pela Universidade de Coimbra com o titulo de Doutor
em Filosofia Natural para reger sua cátedra de geognosia e metalurgia até 1807, quando, nos postos de
major e tenente-coronel, se bate contra a invasão francesa em Portugal. Retornando ao Brasil é designado
em 1819 para o Conselho. Por ocasião do FICO no
primeiro ministério organizado pelo Príncipe Regente,
é investido na pasta do Interior e Estrangeiras. Em 1823,
demite-se e com a dissolução da Constituinte, é deportado como rebelde, retornando à Pátria após 6 anos de
exílio. Em 1831 é mais uma vez eleito Deputado. Tentou promover a restauração imperial, sendo preso na
ilha de Paquetá, mas absolvido. Não foi só o patriarca
da Independência brasileira, mas da redenção dos escravos no Brasil.

José Bonifácio de Arruda, Rua
Jardim Cambuí – Lei Nº 4.434 de 07/10/2003

Nascido em Capivari a 23 de fevereiro de 1891, com
seus pais e irmãos mais velhos, transferiram-se para
Laranjal em 1894, onde cresceu orientado na vida escolar e na prática normal, quando começou a ajudar o
pai no pequeno açougue que este possuía e
mantinha.Vindo de Laranjal, nascente vila às margens
do rio Sorocaba, onde passara a sua infância na companhia de seus pais e irmãos, José Bonifácio de Arruda, ainda criança com 14 anos de idade, por volta de
1905, veio trabalhar em Botucatu na Casa Zanotto. Essa
casa de comércio, na ocasião, inicio do século XX, situava-se no bairro da estação da Sorocabana ( Vila dos
Lavradores ) na rua Major Matheus. Casou-se, em 16
de janeiro de 1915, com Doralice, filha de Julião Pires
de Campos. Dessa união adveio 14 filhos. Em 1918,
orientado pelo seu patrão Ricardo Zanotto, adquiriu o
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seu próprio estabelecimento : a Casa Brasileira, localizada na parte central da cidade, à rua do Comércio,
111, bem próximo ao local denominado “Bosque”, hoje
Praça Emílio Peduti. Comerciante ativo, enveredou, em
1925, no ramo de comprador e comerciante de
café.Quando foi instalada na cidade a Escola de Comércio, decidiu-se tornar-se um de seus alunos, diplomando-se em 1919 Guarda-Livros, título que lhe foi
muito valioso nos seus dias futuros, quando aposentou-se como Técnico em Administração Pública, junto
ao Instituto Agronômico em Campinas, SP, na década
de 1960. Dedicado, correto, honrado, também pó mercê de seus conhecimentos e esforços, conseguiu amealhar recursos financeiros com suas atividades comerciais, projetando-se na região como cidadão generoso,
colaborando com especial atenção a obras assistenciais e religiosas de interesse da coletividade botucatuense, tais como : Santa Casa de Misericórdia, Asilo
Padre Euclides, Conferência de São Vicente de Paulo,
Ginásio Diocesano, nova Catedral. Foi sócio fundador
da Associação Comercial de Botucatu, da qual participou ativamente, chegando a ser seu presidente no período de 1925/1929. Na sua gestão presidencial foi construído o prédio sede dessa importante entidade.José
Bonifácio de Arruda, faleceu em setembro de 1970.

José de Campos Aranha, Rua

Conj. Res. Frei Fidelis – Decreto Nº 1.574/68
Era natural de São Manuel (SP), nascido à 1o de fevereiro de 1905.Filho de João Baptista Quadros Aranha
e Francisca de Campos Aranha. Fez o curso primário
em São Manuel e ginasial no Colégio São Luis, em
São Paulo. Era Corretor de Café para a firma do Sr.
Emílio Peduti, entre outras. Casou-se em 29 de setembro de 1936, aos trinta e um anos de idade, com Nísia
Pinheiro Machado. Assim sua família foi enriquecida
com a chegada dos filhos : José Antonio Pinheiro Aranha, Marinisia Pinheiro Aranha, Maria Adelaide Pinheiro Aranha, Reinaldo Pinheiro Aranha e Nilze Maria
Pinheiro Aranha. Era um homem de bom gênio e amigo de todos. Não fazia distinção entre as pessoas, o
que o tornava muito popular. José de Campos Aranha,
faleceu no dia 09 de abril de 1950, no hospital de São
Paulo, com apenas 45 anos de idade.

José Candeias Junior, Rua

Jardim Vila Real – Lei Nº 2.835 de 21/06/1989
Nasceu na cidade de Coimbra, Portugal, no dia oito de
abril de 1905. Era filho de José Candeias e de Da. Maria
de Jesus Subtil. Veio para o Brasil no dia três de maio
de 1926. Residiu na localidade de Toledo, na Fazenda
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São José, município de São Manoel, durante 25 anos.
Foi Proprietário rural nos municípios de São Manoel e
Botucatu; foi empresário no ramo cafeeiro durante os
anos de 1952 a 1968, possuindo máquina de beneficio
de café, na Fazenda São José. Em 1952, decidiu residir
em definitivo em Botucatu, até março de 1986, quando
veio a falecer.No ano de 1970, voltou à atividade de
compra e venda de café em sociedade com Manoel Pinto Cunha, seu sócio também na fazenda São José. Em
1980 vendeu a propriedade em Toledo. José Candeias
Junior foi casado com a Sra. Isaura Porto Soares Candeias. Desse casamento, nasceram os filhos José Eduardo Soares Candeias e Hosana Maria Soares Candeias
Bis. Sua esposa foi escrituraria da Delegacia Regional
de Policia de Botucatu, trabalhando na Delegacia de
Transito. Pelo seu passado, pelo seu comportamento
como cidadão, como patrão e homem de negócios, José
Candeias Junior sempre foi muito respeitado e querido
por todos.

José Carlos de Oliveira, Rua

Santo Antonio de Sorocaba – Lei Nº 4.296 de 27/08/
2002
José Carlos de Oliveira, conhecido como “Zé
Carro”,nasceu em 01 de outubro de 1897, em Anhembi. Filho de Carlos José de Oliveira e Francisca Pereira de Moraes. Casou-se com Rita Maria da Conceição,
com quem teve doze filhos. Trabalhou na lavoura de
café e criação de gado. Muito devoto, foi carreiro da
primeira Festa de Santana em 1953, que ficou conhecida como Festa da Lavoura.Foi um dos fundadores da
Capela de Nossa Senhora Aparecida do Bairro de Anhumas em Botucatu.Muito colaborou com o bairro de
Santo Antonio de Sorocaba. Faleceu em 31 de julho de
1964.

José Clementino Bravim, Rua

Parque Res. Comerciários II – Lei Nº 4.019 de 24/05/
2000
Nasceu em 22 de outubro de 1918, na cidade de Botucatu, filho do Sr. Luiz Bravim e da Sra. Regina Escudeler. Casou-se com a Sra. Palmyra Bravim, em 07 de
junho de 1945, sendo que dessa união nasceu Ivonette
Esther Bravim. Foi lavrador e comerciante. Faleceu em
20 de fevereiro de 1995.

José da Costa Carreira, Rua

Jardim Continental – Lei Nº 2.879 de 29/08/1989
Filho de Serafim da Costa Carreira e de dona Rosa da
Conceição, nasceu em Botucatu, em 13 de novembro
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de 1909. Iniciou seus estudos, no antigo Grupo Escolar Modelo. Com 14 anos de idade, ingressou na Estrada de Ferro Sorocabana, como simples auxiliar. Com
19 anos de idade, foi incorporado ao serviço militar,
como reservista de 1a Categoria. Foi condecorado pela
sua conduta exemplar, bravura, assiduidade e amor à
farde que ostentava com todo orgulho. Foi escoteiro e
dentro do escotismo, foi instrutor de menores, tendo
como lema principal, praticar, diariamente, uma boa
ação em favor do próximo. Após o serviço militar, voltou a trabalhar na Estrada de Ferro Sorocabana, exercendo o cargo de Maquinista. Em 1929 foi escolhido,
por escrutínio secreto e, por merecimento, a inspecionar e ser o maquinista da composição que conduziu o
Príncipe de Gales, quando em visita ao Brasil. José da
Costa Carreira era membro da Igreja Presbiteriana de
Botucatu. Foi sócio fundador da Associação dos Maquinistas e Foguistas da ex-estrada de Ferro Sorocabana, ocupando, por vários anos o cargo de Tesoureiro
da Entidade. Era casado com dona Luiza Fernandes da
Costa nascendo, dessa união os filhos : Eurides Carreira, Eunice Carreira, casada com o Dr. Sigehisa Yamaguti, ex-membro da OAB de São Paulo e ex-diretor
da Associação dos Contabilistas de São Paulo e advogado militante em Botucatu; e Jair da Costa Carreira,
comerciante. Faleceu em 23 de abril de 1967.

José Cassola Soler, Rua

Jardim Real Park – Lei Nº 3.560 de 11/09/1996
Nasceu em 07 de novembro de 1947, sendo filho de
José Cassola de Almeida Requero e Ana Josefa Soler
Requero. Foi casado com a Sra. Maria Lucia Martinelli e, desta união nasceram os filhos : Cíntia, Simone,
José Eduardo e Eder. Começou sua vida profissional
na Companhia Telefônica Brasileira, hoje Telefônica,
onde trabalhou até os últimos dias de sua vida. O seu
amor pelo esporte amador, fez com que batalhasse
muito pelo mesmo em nossa cidade. José Cassola Soler faleceu aos 14 de dezembro de 1995.

José Dal Farra, Rua

Centro/Chácara Floresta – Lei Nº 472 de 27/10/1955
Nasceu em Follina, província de Treviso, região de
Veneto, no Norte da Itália, em 03 de maio de 1886.
Chegou ao Brasil em 08 de agosto de 1888. Residiu
toda sua vida em Botucatu/SP. Naturalizou-se brasileiro. Toda a sua existência ativa, dedicou-a à Empresa
Teatral Peduti, com competência e eficiência, como
Gerente.José Dal Farra sempre lutou pelos esportes em
geral, foi fabricante de importante medicamento baseado na nossa flora medicinal. Sua vida em Botucatu
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foi de uma atividade impar, pessoa possuidora de um
caráter integro e membro de numerosa e ilustre família
de nossa terra. José Dal Farra faleceu em Botucatu,
aos 14 de julho de 1954.

José Domingos Corte, Rua

Jardim Bandeirantes – Lei Nº 2.769 de 29/11/1988
José Corte, era filho de Batista
Corte e de dona Giovana Corte.
Nasceu em Botucatu, no dia 26 de
junho de 1895. Cursou o primário,
seu único grau de instrução e, ainda jovem, iniciou-se na rude e penosa profissão de carpinteiro. Foi
homem corajoso, trabalhador e
constante. Era casado com dona
Concheta Moscogliato, com quem teve os filhos : Tereza , Waldemar, Gilberto e Cairo Corte. Participou da
Revolução Constitucionalista de 1932.José Corte construiu 750 portas e janelas para serem utilizadas na antiga Faculdade de Medicina de Botucatu. José Domingos Corte, faleceu em Botucatu, no dia 05 de maio de
1982.

José Eduardo Alfredi Mattos,Dr.;
Rua
Jardim Peabiru – Decreto Nº 2.650/79

Nasceu em Botucatu, no dia 08 de
março de 1954, filho de Deolinda
Alfredi de Mattos e Sylvio de Carvalho e Silva Mattos. Realizou seus
estudos primários no Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”; o
ginasial , no Instituto de Educação
“Dr. Cardoso de Almeida” e o Colegial no Colégio Arquidiocesano “Nossa Senhora de
Lourdes” La Salle . Desde cedo demonstrava sua vontade e vocação pela ciência, interessando-se sempre
pela Biologia. No ano de 1972 ingressou na Faculdade
de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, tendo
concluído os estudos em fins do ano de 1975. Por sua
bela oratória e inteligência, foi escolhido o orador dos
formandos de Biologia, Medicina Humana e Veterinária. Ainda estudante casou-se, em 04 de janeiro de 1975,
com Miriam Vanucchi Leme de Mattos, de cujo casamento nasceram os filhos : Marco Aurélio e Sérgio Henrique. Foi bolsista do CNPQ ( Conselho Nacional de
Pesquisas Químicas ) e da FAPESP ( Fundação e Assistencia à Pesquisa do Estado de São Paulo ), desenvolvendo pesquisas na área de Imunologia de tumores.
Desenvolveu estudos avançados e acabou tendo sido
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contratado pelo Hospital “Amaral Carvalho”da cidade
de Jaú, onde aplicou seus conhecimentos na área de
combate ao câncer. Seus estudos foram tão básicos que
até hoje o hospital vem se utilizando de suas experiências com sucesso em muitos casos. Foi um desportista,
tendo se destacado em tênis, basquete e natação. Faleceu muito precocemente no dia 08 de outubro de 1978,
com vinte e quatro anos de idade, em acidente automobilístico, quando viajava na estrada Jaú – Igaraçu do
Tietê, onde ia aperfeiçoar-se mais nos seus conhecimentos.

José Edner Fortes, Rua

Conj. Habitacional Altos da Serra – Lei Nº 4.322 de
22/10/2002
Nasceu em Pratânia (SP), no dia 12 de novembro de
1959, sendo filho de Egídio Francisco Fortes e Otília
Aparecida Quessada.Começou a trabalhar aos 12 anos
de idade. Formou-se em Ciências Econômicas na UNIFAC. Foi proprietário da Refrigeração Forte e da Cantina da Otília. Casou-se com a Sra. Evandra Cristina
Sganzerla Fortes com quem teve os filhos : Talita e
Felipe. Faleceu em 08 de novembro de 1997, aos trinta
e sete anos de idade.

José Fernandes de Oliveira, Avenida

Conj. Hab. Roque Ortiz Filho – Lei Nº 3.857 de 18/11/
1998
Nasceu em 21 de outubro de 1932, na cidade de Itaí(SP).
Casou-se, em 27 de maio de 1961, com a Sra. Maria
Aparecida Correa de Oliveira, nascendo dessa união,
cinco filhos : Marcos Antonio, Márcia Cristina e José
Fernandes de Oliveira Junior, que foi vereador à Câmara Municipal de Botucatu. Trabalhou na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, sendo transferido para Botucatu em 1965 e, aposentou-se em 13 de janeiro de
1984. Residiu na Vila São Luiz onde era muito estimado pelo seu trabalho dedicado ao bairro onde conquistou a instalação da rede de água, luz, asfalto e transporte coletivo.Faleceu em 13 de agosto de 1990.

José Fernandes Vasques, Praça
Jardim Cambuí – Lei Nº 4.406 de 10/07/2003

Nasceu em Ezequiel Ramos, município de Avaré,SP, a
04 de setembro de 1924, filho de imigrantes espanhóis.
Não realizou os estudos regulares, apenas aprendeu as
primeiras letras numa escola rural por não entender bem
o português, visto que em sua casa, falava-se o espanhol. Em 1924 começou a trabalhar na Estrada de Ferro Sorocabana como ajudante de cozinha. Graças a sua
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personalidade forte e grande determinação, não tardou
a conquistar o cargo de auxiliar de engenheiro. Participou, nesta função, fazendo medições em várias cidades do Estado de São Paulo, do projeto de eletrificação da ferrovia. Em 1951, casou-se com Terezinha da
Silva Vasques e teve seis filhos : Maria Aurora Vasques Trench – professora, Mario Fernandes Vasques –
Tec. De Contabilidade, José Carlos Fernandes Vasques
– Eletro-técnico, Eduardo Fernandes Vasques – engenheiro civil e Vera Alice Vasques El Kadri – professora. Em 1955, mudou-se para Botucatu. Morador da Vila
dos Lavradores desde então, adotou Botucatu como sua
terra natal se emocionando quando ouvia ou cantava
canções de Angelino de Oliveira como Tristezas do Jeca
entre outras. Foi sócio-fundador da Associação Atlética Ferroviária e do Hospital da Sorocabana. Fez inúmeros serviços de topografia na cidade de Botucatu e
cidades vizinhas, ficando conhecido como Zé Vasques
o Topógrafo. Faleceu em 25 de março de 1997.

José Galvão, Rua

José Ferreira, Rua

Estrada de ligação entre a Rodovia Marechal Rondon e a
Fazenda Monte Alegre – Lei Nº 3.640 de 04/06/1997

Projeto de Lei Nº 062 de 03/10/2006
Jardim Cambuí
Filho de Sebastião Ferreira da Costa e Maria Martins
Ferreira, nascido em 09 de outubro de 1926, na cidade
de Caratinga, Minas Gerais, onde viveu até 1940, quando com 14 anos veio para Botucatu, trabalhar na construção do Túnel da Ferrovia no Pátio 8, juntamente com
seu pai. Em 1945 ingressou como eletricista na Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL – onde prestou
serviços por 33 anos, aposentando-se em 1978. Em
1949, casou-se com Lourdes Tereza Ferreira, e desta
união nasceram sete filhos : Ana Maria, Ângela Maria,
Mara Maria, Magda Maria, José Fernando, Sérgio Roberto e Silvio César. Durante a sua vida, prestou diversos serviços à comunidade, levando energia elétrica a
toda Botucatu. José Ferreira, faleceu em Botucatu, no
dia 20 de outubro de 2000, aos 74 anos de idade.

José Freire Villas Boas, Dr.; Rua

Vila Rodrigues Alves – Lei Nº 295 de 11/12/1952
Filho de José Victoriano Villas Boas e Ana Celestina
Villas Boas.Formou-se bacharel pela Faculdade de
Direito do Largo de São Francisco, exercendo a profissão na cidade de Botucatu, onde também era Tabelião. Casou-se com Alice Pinheiro Machado Villas
Boas, nascida em Botucatu aos 12/09/1887 e, falecida
na mesma cidade aos 26/08/1970.Tiveram as filhas :
Profa. Maria Miguel Villas Boas e Profa.Maria Lucia
Villas Boas Novelli.

Boa Vista – Lei Nº 119 de 16 de agosto de 1935.
Jose Joaquim da Silva Galvão, foi vereador nos anos
de 1911 a 1916. Desempenhou as funções de Juiz de
Paz.

José Geraldo de Oliveira, Rua

Parque dos Pinheiros – Lei Nº 3.403 de 04/04/1995
Nasceu em 18 de fevereiro de 1918. Era funcionário
da Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos, onde
exerceu as funções de Radio - Telegrafista. Foi representante da Folha de São Paulo, por muitos anos. Faleceu em 10 de dezembro de 1994, deixando uma filha,
Marily de Oliveira Benincasa, casada com o TenenteCoronel Marcio Campos Benincasa.

José Gomes Pinheiro, Capitão – Estrada - (Fundador de Botucatu)
Nasceu em 09 de outubro de 1784,
na antiga ilha de Bom Jesus de
Paquetá, na então Província do Rio
de Janeiro, tendo falecido em 08
de março de 1848, na antiga Freguesia de Nossa Senhora das Dores do Campo Largo, atual Araçoiaba da Serra, onde estava de passagem. Foi sepultado
na Matriz dessa paróquia. Seus despojos foram transladados para a cidade de Botucatu onde estão sepultados no jazigo da família Pinheiro Machado, no cemitério “Portal das Cruzes”. Era casado com Anna Florisbella Pinheiro Machado, falecida em 30 de outubro de
1862.Jovem ainda, José Gomes Pinheiro veio para Santos, neste Estado, para educar-se. Casou-se em São
Paulo em 1816, tendo tido dez filhos, sendo um deles o
Major Matheus desta cidade. Morou em São Paulo,
Sorocaba, Itapetininga e, finalmente, em Botucatu. Tornou-se proprietário de terras em vasta região, formando várias fazendas, inclusive, a Fazenda Monte Alegre,
de onde dirigia os seus negócios. Foi Deputado Provincial, Oficial de Milícias e Capitão das Ordenanças do
Imperador. No dia 23 de dezembro de 1843, o Capitão
José Gomes Pinheiro outorgou a escritura de doação
de terras para a formação do patrimônio de uma freguesia, sob o orago de Sant’Anna, em homenagem a
sua esposa Anna Florisbella. Não só fez a doação das
terras, mas escolheu o local onde seria iniciado o povoamento da nova freguesia, hoje o importante município
de Botucatu. Logo depois, em 19 de fevereiro de 1846,
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foi criada a Freguesia no Distrito de Cima da Serra de
Botucatu, sob a invocação de Sant’Anna. No dia 14 de
abril de 1855, a freguesia foi elevada à categoria de Vila,
datando-se daí o marco inicial do município. Em 20 de
abril de 1866, foi elevada à Comarca e, em 16 de março
de 1876, à categoria de cidade.

José Gondim Gomes de Mattos,
Prof.; Rua
Vila São Lucio – Decreto Nº 3.641/85

Nasceu aos 19 de dezembro de 1904, na cidade de Icó (
Ceará ), filho de Pedro Acyoli Gomes de Mattos ( professor
) e Maria Gondim Gomes de Mattos. Iniciou seus estudos
no Colégio Secundário de Crato. Aos 16 anos de idade perdeu o pai e assumiu a responsabilidade da família, época em
que era professor de Matemática e Português na Associação
dos Comerciários em Crato (CE). Consorciou-se com Da.
Neusa Gomes de Mattos em 17 de novembro de 1926, em
Icó, sua cidade natal.Dessa união, nasceram nove filhos.
Além de exercer a profissão de professor foi guarda-livros
de várias firmas, tendo fundado também o Colégio “Rui
Barbosa”. Nessa mesma época tinha provisão de advocacia
e finalmente as funções de prefeito nomeado pelo governo
cearence da Revolução de 1932. Em 1934, transferiu-se para
a cidade de Paulista (CE) como Gerente das “Casas Pernambucanas”, cargo que ocupou até 1938, quando pediu
exoneração do cargo e transferiu-se para a cidade de Ourinhos (SP), buscando sempre um futuro melhor para seus filhos. Em Ourinhos exerceu, cumulativamente e durante 6
anos, as funções de professor de francês no Ginásio Estadual de Ourinhos e de Secretário da Prefeitura local. Em 1944
transferiu-se para Londrina (PR) montando naquela cidade
um escritório de Contabilidade e Representações. Ali, como
representante das “Balanças Filizola”, recebeu medalha de
ouro como o melhor vendedor do Norte do Paraná. Fundou
na referida cidade a revista “Terra Roxa” e foi sócio fundador da Confraria de são Vicente de Paula, desempenhando
respectivamente as funções de redator chefe e presidente.
Foi também credenciado jornalista pela Associação Paranaense de Imprensa. Por motivo de doença transferiu-se para a
cidade do Senhor do Bonfim (BA) em 1950, a convite de
seu irmão Pedro Gomes de Mattos. Em sociedade estabeleceram-se no ramo de tecidos e livros, ao tempo em que se
recuperava da enfermidade. Em 1954, a convite de Dom Henrique Goland Trindade, então bispo de Botucatu, transferiuse para esta cidade, a fim de fundar e administrar uma livraria (Livraria São Francisco de Sales ). Deixando a referida,
dedicou-se exclusivamente ao magistério. Foi professor no
Seminário, Colégio Estadual Professor Euclides de Carvalho Campos, Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida” e Colégio Estadual “José Pedretti Neto”. Durante toda
sua vida colaborou em jornais e revistas, inclusive no exteri-
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or, ganhando no ano de 1954, em Lisboa, a “Rosa de Ouro”,
como prêmio, pela sua primeira colocação de melhor soneto. Foi incansável autodidata. Profundo conhecedor das literaturas : brasileira, portuguesa e francesa. Falava corretamente o português, francês, inglês e alemão.

José Gonçalves Filho, Rua

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.435 de 07/10/2003
Nasceu na cidade de Santo André/SP, no dia 20 de maio
de 1920. Transferindo-se para Botucatu após a Segunda Guerra Mundial, na qual lutou como Voluntário no
Campo de Telecomunicações, em Monte Castelo, na
Itália. Após a citada guerra, trabalhou como funcionário Público no Posto Fiscal, onde se aposentou em Botucatu/SP. Foi comerciante, sendo proprietário da tradicional “Esquina do Livro”, localizada no centro de
nossa cidade. Era casado com a Sra. Carmem Mailnch
Gonçalves e genitor de Lyliana, Rosane, Iriane, Delane, Cláudio, Ivana e Suzana. Faleceu em 20 de julho
de 1982, sendo sepultado no Cemitério Portal das Cruzes.

José Greco, Rua

Jardim Vila Real – Lei Nº 2.836 de 21/06/1989
Nasceu na Itália, no distrito de Potenza, em 12 de outubro de 1868,
onde se casou com Carmela Lotito Salvia Greco. Ainda em Potenza, prestou o serviço militar no
Régio Exército Italiano, na Campanha da África de 1889. Desengajando-se do exército, veio para
o Brasil, permanecendo na cidade
de São Paulo por pouco tempo. Ainda jovem, transferiu-se para a cidade de Botucatu, juntamente com sua
esposa, onde tiveram seus filhos : Vicente Greco, Adolfo Greco, Rafael Greco, Orlando Greco, João Greco e
as filhas : Tereza Luzia Greco, Romilda Ângela Greco
e Acácia Greco. Fixou-se em Botucatu como industrial, estabelecimento que recebeu o nome de “Tanoaria
do Comércio”, ao redor do ano de 1900. Esta tanoaria
tinha muitos empregados, inclusive seus filhos.José
Greco foi agraciado com a medalha de ouro na Exposição Nacional de 1908 em comemoração ao 1o Centenário da Abertura dos Portos do Brasil ao Comércio
Internacional, realizada no Rio de Janeiro. José Greco
e filhos figuraram no antigo Teatro Espéria, de nossa
cidade, o qual reunia membros da Sociedade Italiana
de Beneficiência. Eles ainda conservam seus respectivos diplomas. Este teatro (Espéria) foi fundado em 1886
e tinha como presidente, o Sr. Pedro Stefanini; como
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tesoureiro, o Sr. Angelo Milanesi e como secretário, o
Sr. Domingos Meneghon. Na formação da Vila Maria,
de nossa cidade, José Greco e outros moradores desta
vila, contribuíram por conta própria, na construção da
ponte de madeira que ligava este bairro ao centro da
cidade, importante para a passagem de seus moradores e também auxuliaram na eletrificação do mesmo
bairro, com a doação de postes.José Greco faleceu em
Botucatu no ano de 1948.

José Henrique dos Reis, Praça

Terminal Rodoviário – Lei Nº 3.692 de 24/09/1997
Nasceu na cidade de Brotas – SP, em 28 de julho de
1960.Quando criança já demonstrava seu dom para a
música, pois, menino ainda, costumava apresentar-se
no Programa “O Reino da Gurizada”, realizado no
Auditório da tradicional PRF-8, na cidade de Botucatu. Por muito tempo trabalhou como pedreiro, ajudando os seus irmãos , que abraçaram essa profissão. Costumava mostrar com orgulho as casas que
ajudara a construir na cidade e Brotas. Em 1981,
época em que foi trabalhar em uma fazenda, conheceu Daniel, o filho do proprietário, e daí em diante
nasceu uma grande amizade entre os dois, pois ambos tinham o amor pela musica. Formou-se então a
dupla “JoãoPaulo e Daniel”. Por muitos anos participaram de programas da TV Record e Bandeirantes, bem como, abrilhantaram comícios e festas, pelo
interior do Estado. Com o passar dos anos firmaram-se como uma das duplas sertanejas mais famosas do cenário musical brasileiro, encantando a todos com suas melodias meigas, embaladas pelas suas
belas vozes. Na cidade de Botucatu, mantinham um
escritório comercial, comandado pelo empresário
Hamilton Régis Policastro, e, nesta cidade, muito fizeram em prol da APAE. João Paulo foi casado com
a Sra. Roseni, que era uma de suas fãs mais ardorosas, e desta união nasceu a filha Jéssica. Faleceu,
vitima de acidente automobilístico, na madrugada
de 12 de setembro de 1997.

José Ítalo Bacchi, Estrada

Aeroporto – Lei Nº 4.100 de 13/12/ 2000
Nasceu em Botucatu em 17 de dezembro de 1936. Filho de Domingos Bacchi Primo e Rosa Aversa
Bacchi. Casou-se com Iolanda Coelho Gomes Bacchi com quem
teve o filho José Ítalo Bacchi
Filho.Formou-se Bacharel em
Direito pela Faculdade de Direi-
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to de Itu –SP ( 1972-1975 ). Profundo conhecedor
do município de Botucatu, José Ítalo Bacchi ou Zé
Bacchi como os amigos o chamavam, este homem
tinha um lema em sua vida : a honestidade e a competência a serviço do próximo. Aos 18 anos de idade, conseguiu seu primeiro emprego oficial na Prefeitura Municipal de Botucatu ( 1956 ). Sempre muito dedicado ao que fazia, Bacchi foi realizando uma
carreira muito proveitosa, procurando aprender cada
vez mais. Exerceu os cargos de Chefe da Seção de
Lançadoria, Diretor Administrativo nos governos de
Antonio Jamil Cury, Joel Spadaro.Assessor Técnico
Especial de Gabinete no Governo de Antonio Jamil
Cury.Foi funcionário por mais de 39 anos, destacando-se como responsável pela Implantação do Sistema Previdenciário da Prefeitura de Botucatu, representante autorizado do INCRA ( Instituto Nacional
de Colonização e Reforma Agrária ) na cidade de
Botucatu, responsável pelo Cadastro Geral do município, responsável pela implantação e diagramação dos carnês de IPTU de Botucatu, responsável
por inúmeros estudos sobre melhoria do funcionalismo público municipal, Bacchi era capaz de listar
cada Rua, Avenida ou Bairro de Botucatu mentalmente. O sistema de computação da Prefeitura de
Botucatu foi inteiramente instalado por ele e, com
isso os talões de impostos passaram a ser gerados na
própria Prefeitura, evitando um gasto exorbitante
com outras empresas de fora.Foi membro da Loja
Maçônica “Guia Regeneradora de Botucatu”e da Associação dos Funcionários da Prefeitura Municipal
de Botucatu. Faleceu em 29 de outubro de 2000 com
63 anos.

José Joaquim Correr, Rua

Vila São Benedito – Decreto Nº 3.812 de 28/04/1986.
Filho mais novo de uma família com seis filhos. Nasceu em Botucatu/SP no dia 04 de dezembro de 1935,
filho de Izidoro Correr e de Augusta Dallacqua. Era
solteiro. Cursou somente o primário. Residiu a maior parte de sua vida à rua Amando de Barros, 2.366
– Lavapés – Foi Construtor Civil durante toda a sua
vida. Construiu muitas obras na cidade de Botucatu
e região, como a Igreja Católica de Monte Alegre,
Auto Posto de Rubião Junior, participou da construção da Igreja Matriz de Santa Terezinha do Bairro
do Lavapés. Fez muito pelos pobres do Bairro Lavapés, participando ativamente de construções de casas e coletas de alimentos que eram distribuídos pela
Conferencia de São Dimas. José Joaquim Correr,
faleceu em Botucatu, no dia 05 de agosto de 1984.
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José Klefens, Rua

Jardim Cristina – Decreto Nº 3.192/82
Nasceu no dia 31 de janeiro de
1872, em Pederneiras/SP, na época município de Piracicaba/SP, filho do Sr. Ambrosio Klefens e dona
Leopoldina Klefens, imigrantes
alemães, que desembarcaram no
Brasil, por volta de 1865; tinha cinco irmãos : Ambrosio, Frederico,
Germano, Jerônimo e Leopoldina.
Casou-se duas vezes, tendo com a primeira esposa quatro filhos e com a segunda esposa outros dezesseis filhos. O Sr. José Klefens, mudou-se para Botucatu, em
1913, trabalhando como ferreiro na Fazenda Moura, e
após na Fazenda Lageado ( atual Fazenda Experimental da Unesp – Campus de Botucatu ). Trabalhou ainda, na Oficina do Sr. João Ribeiro e na Loja do Sr.
Gastão Pupo, também como ferreiro. Aposentou-se em
1935, quando a Fazenda Lageado – grande produtora
de café – foi incorporada pelo governo federal.Segundo
informações da família, o Sr. José Klefens, contava que
quando da assinatura da Lei Áurea, pela Princesa Isabel, ajudou a cortar as correntes localizadas no pescoço e pés dos escravos libertos pela referida Lei. José
Klefens, faleceu no dia 19 de dezembro de 1951 na
cidade de Piracicaba.

José Kuster Pisani,Padre; Rua
Nasceu a 07 de maio de 1928 em Pederneiras(SP). Filho de Antonio Pisani e Martha Kuster Pisani. Ingressou no Seminário Diocesano a 1o de fevereiro de 1940.
Passou para o Seminário Central do Ipiranga em fevereiro de 1946. Foi ordenado sacerdote, na Sé Catedral
de Botucatu, aos 08 de dezembro de 1952, por Dom
Frei Henrique Golland Trindade, Arcebispo de Botucatu. Prestou à Arquidiocese relevantes serviços como
competente professor, prefeito de estudos, esforçado
ecônomo do Seminário, capelão do Instituto Santa
Marcelina. Distinguiu-se como abalisado cultor da música, da qual fez escada para subir a Deus, tendo se
lançado a diversas e corajosas iniciativas. Fundou a
Associação de Canto Coral de Botucatu e deu o máximo estímulo, a fim de que Botucatu pudesse enriquecer o seu patrimônio cultural com a fundação do Conservatório Musical de Santa Marcelina. Faleceu aos 20
de janeiro de 1961 na cidade de Botucatu.

José Lapenna, Rua

Distrito Industrial – Lei Nº 4.469 de 04/12/2003
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Nasceu em São Miguel no dia 16 de abril de 1900, filho
de Miguel Lapenna e Carmella Morelli Lapenna, casou-se em 1924 com a Sra. Elvira Fiori Lapenna, e advindo desta união, seus filhos Miguel e Eurico Lapenna. Devido a sua sabedoria, visão de nogócios e dedicação, é considerado uma das 10 personalidades mais
importantes de São Miguel Paulista. Dedicou-se ao ramo
de materiais de construção na década de 1930 e 1940.
Construiu em 1953 o Cine Lapenna, que por idealismo
sobreviveu até o fim de seus dias. Foi condecorado com
a medalha “João Ramalho” pelo seu amor e dedicação
à comunidade.Faleceu em 05 de agosto de 1984.

José Laperuta, Rua

Vila N Cariola – Decreto Nº 3.435/83
Natural de Caserna – Itália – onde nasceu em 17 de
outubro de 1891. Filho de André Laperuta e de Hortência Giella. A família de José Laperuta viajou à bordo do navio “ Rajo Terra” desembarcando no porto de
Santos em outubro de 1894. Estabelecendo-se em Botucatu José Laperuta trabalhou como Artífice Sapateiro , por muitos anos, na indústria de calçados “ Delmanto “. Posteriormente, montou oficina própria dedicando-se à essa profissão até o seu falecimento. Casou-se em 10 de abril de 1915, aos 24 anos de idade,
com a Sra. Piedade Lopes – brasileira – nascida em 04
de dezembro de 1899 tendo os filhos : André, Hortência, Alberto, Oswaldo, Amando, Manoel, José Filho,
Jaime e Enoy Laperuta.

José Lazzarini, soldado; Rua

Jardim Aeroporto – Lei Nº 3. 418 de 31/05/1995
O soldado PM José Lazarini nasceu na cidade de Botucatu, em 23
de dezembro de 1948, filho de
Antonio Lazarini e de Rosa Lina
Lazarini. Em 25 de março de 1975,
casou-se com a Sra. Maria José
Monteiro Lazarini, sendo que dessa união nasceram os filhos Luis
e Antonio. Trabalhou como prático de laboratório da UNESP, Campus de Botucatu, mas, a sua vocação de servir e de
defender a sociedade despertou-lhe o desejo de ingressar na Policia Militar.Em 30 de dezembro de 1976, após
um rigoroso exame de seleção, consegue o seu intento
e ingressa nas fileiras da Policia Militar do Estado de
São Paulo, freqüentando o Curso de Formação de Soldado no 12o Batalhão do Interior. Ao término do curso
foi classificado para servir no 13o BPM/M, sediado na
Capital, onde serviu durante quase dois anos. Em 19 de
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maio de 1978, após muitos sacrifícios, o soldado PM
José Lazarini consegue sua transferência para o 12o
BPM/I, retornando à sua terra natal, onde serviu até 25
de janeiro de 1995, quando um infausto acidente na
Rodovia Marechal Rondon, ceifou a sua vida. Nos quase
17 anos que serviu no 12o BPM/I, o soldado PM Lazarini demonstrou ser uma pessoa afável, prestativa e de
uma conduta moral inatacável. Como profissional, era
atualmente capacitado, dedicado e equilibrado, mostrando-se sempre pronto a cumprir com sucesso todas as
missões que lhe fossem confiadas, nunca se importando com as dificuldades que tivesse que enfrentar. Essas qualidades podem ser amplamente comprovadas
pelos inúmeros elogios consignados em seus assentamentos. O soldado José Lazarini faleceu em 25 de janeiro de 1995.

José Lino Pimentel, Rua
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José Luis Vieira, Cabo PM – Rua

Conj. Res. “Morada do Sol III”- Lei Nº 4.215 de 27/
02/2002
O Cabo PM José Luis Vieira nasceu em Maracaí – SP,
em 13 de maio de 1924. Filho de José Leopoldino Vieira e de Etelvina Gregório. Casou-se com Guilhermina Gregório e teve seis filhos : Mauri Hercules, Maura
Aparecida,Benedita Elizabete, José Luis, Maria Cristina, Fátima Luiza.Como um idealista, participou ativamente, contra o Regime de exceção, por acreditar na
Democracia e no verdadeiro Estado de Direito. Como
policial militar, atuou com dignidade, diante das perseguições políticas, não sucumbindo ao desejo dos seus
algozes em praticar atos arbitrários, ou seja não respeitando os direitos humanos de cidadãos brasileiros.
Faleceu em 14 de maio de 1998, aos 74 anos.

Jardim Alvorada – Distrito de Rubião Junior - Lei Nº
3.789 de 18/06/1998

José Maitan, Travessa

Nasceu em 1883, na cidade de Botucatu (SP), sendo
filho de Francisco Lino Pimentel e Maria Eleodora Pimentel. Foi casado com a Sra. Maria Benedita Valeiro
e, desta união nasceram os filhos : Onofre, Rosa, Francisca, Maria e Vicentina. José Lino Pimentel residiu
no Distrito de Rubião Junior desde o seu nascimento,
onde possuía um pequeno sitio na região do Rio Pardo. Faleceu em 23 de agosto de 1963.

Nasceu em 19 de março de 1879,
em Veneza – Itália – Filho de
Luiz Maitam e Inez Fioreto.A família imigrou para o Brasil em
1884, quando José Maitan contava cinco anos de idade. Trabalhou na lavoura e, aos 19 anos
casou-se com a Sra. Amélia Merlim. Tiveram cinco filhos : João,
casado com Catarina Votto; Antonio, casado com Adoração Moreno; Angelo, casado com Maria Correa de Campos; Pedro, casado com Lourdes Lourenção; Luiza, casada com Julio Angella. José Maitam trabalhou como agricultor, podador de café e de pomares, domador de animais. Foi Fiscal da Fazenda São João da Vitoca. Foi carroceiro, comerciário e funcionário do Botucatu Tênis Clube. Faleceu em Botucatu, aos 24 de março de 1965, onde
viveu por 78 anos.

José Longo, Rua

Jardim Monte Mor – Lei Nº 2.978 de 29/03/1990
Nasceu na cidade de São Manoel
no dia 11 de junho de 1913.Filho
de Antonio Longo e Maria Monteferrante. Casou-se com d. Lucilia Vitória Longo, com quem teve
os filhos: José Antonio Longo Filho, Maria de Lourdes Longo Miquelin, Maria do Carmo Longo,
Lucia Longo Devidé.Iniciou sua
vida profissional trabalhando nas Industrias Bacchi,
uma das mais importantes no interior do Estado de São
Paulo; transferiu-se para a Estrada de Ferro Sorocabana onde foi Chefe do departamento de artífices dessa
antiga Ferrovia – depois FEPASA – Foi um dos primeiros moradores da Vila Maria onde residiu por quase setenta anos. Cidadão prestante, religioso, foi um
dos que ajudaram na construção da Igreja Nossa Senhora Menina da Vila Maria. José Longo faleceu na
cidade de Botucatu no dia 08 de agosto de 1984, aos
71 anos.

Vila Santa Luzia – Lei Nº 3.030 de 12/09/1990

José Manoel Inácio, Rua

Jardim Botucatu – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.689 de 24/09/1997
Nasceu no dia 08 de março de 1914, na cidade de Botucatu (SP), sendo filho de Joaquim Manoel Inácio e
da Sra. Malvina B. Inácio. Foi casado com a Sra. Benedita Bueno e, desta união, nasceram os filhos : Raul,
José, Malvina e Manoel. Trabalhou na antiga Estrada
de Ferro Sorocabana. Foi um dos fundadores da igreja
“Assembléia de Deus”, em Rubião Junior.Faleceu em
11 de junho de 1984.
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José Maria Daltin, Rua

Loteamento Jardim Eldorado – Lei Nº 3.362 de 20/09/
1994.
Nasceu em 12 de abril de 1912,
filho de Adamo Daltin e Julia
Del’Bell, imigrantes italianos.
Morou em vários bairros de Botucatu, dentre eles, bairros como
Vila Maria e também na Rua
Amando de Barros, Av. Floriano
Peixoto, 199 e, a partir de 1947,
passou a residir na Rua Agenor Nogueira, 620, Vila
São Lúcio, popularmente conhecida como Vila Aparecida. A Vila São Lúcio era outrora denominada Chácara Serra. A Rua Agenor Nogueira era, na época, designada Rua 21, onde comprou um lote do Senhor Vergílio Colturato e sua esposa Dona Maria Rensi Colturato, em 28 de abril de 1947. Em uma pequena casa de
tabuas, fixou residência definitiva, no referido terreno. A época, a Vila Aparecida estava em formação, sendo, portanto, um dos primeiros moradores da região.
Em 1965, construiu uma casa de alvenaria. Não era
homem letrado. Desde pequeno trabalhava para ajudar
no sustento de si próprio e da família, pois, aos sete
anos de idade perdera seu pai. Obstinado, aprendeu nas
horas vagas, com um amigo, os rudimentos da escrita e
leitura. Assim, desde pequeno, desempenhou diferentes atividades, sendo trabalhador rural, servente-pedreiro etc... Em 12 de janeiro de 1930, aos dezoito anos de
idade, ingressou na Estrada de Ferro Sorocabana em
Botucatu. Carteira de nomeação Nº 6927, onde desempenhou as seguintes funções : Servente-Pedreiro, Truqueiro de 3a Classe no Depósito de Botucatu, sendo
promovido a Trabalhador de 3a Classe ( função de Limpador no mesmo Depósito em 1o de fevereiro de 1939
), após permuta com o Trabalhador de 3a classe ( Limpador ), Sr. Julio Vicentim, conforme carta de 26 de
setembro de 1938 e documento do Sr. Chefe do Departamento de Transportes, de 1o de fevereiro de 1939,
assinada por Jarbas Trigo, Chefe da Tração e Luiz Mendonça Junior, Chefe dos Transportes. Desempenhou
também funções de Foguista. Durante todo o período
em que esteve empregado na Ferrovia, teve licençapremio, conforme documento LP – 4109, de 11 de outubro de 1951, assinado pelo Subdiretor Administrativo de São Paulo e Carta Nº 529, de 22 de outubro de
1951, do Chefe da Tração, da 3a Divisão Senhor Chafic Jacob. Durante todo o tempo de serviço, foi sempre
considerado funcionário assíduo, dedicado ao serviço
e competente pelos seus superiores hierárquicos, conforme documentação do Senhor Mestre do Depósito,
na época. Aposentou-se, por motivo de saúde, em 08
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de julho de 1954, Caderneta Nº6927. Casou-se com
Thomazia Fontes Daltin, em 17 de junho de 1944, com
quem teve dois filhos : Maria José Daltin ( 26/10/1945
) e Francisco Carlos Daltin ( 22/04/1954 ). É seu neto
Rodrigo Serra Daltin e sua nora Suely Serra Daltin.
São seus irmãos : Joana Daltin, Maria Daltin, Lúcia
Daltin, Germino Daltin, Natale Daltin e Emilio Daltin.
Entre outros, teve como amigos : Álvaro Picado Gonçalves, João Batista Domene, Firmino Pinheiro Godoy,
Olavo Pinheiro Godoy, Humberto Bianchi, o qual fora
seu padrinho de casamento, etc. . .José Maria Daltin
era homem simples e essencialmente religioso. Embora humilde na sua condição sócio-economica , teve sempre uma visão além de seu tempo. Investiu seus parcos
recursos nos estudos de seus filhos, acreditando ser esse
o melhor caminho para adptação e compreensão do
mundo em que vivemos. José Maria Daltin faleceu, em
22 de fevereiro de 1977, em Botucatu.

José Maria Godoy, Rua

Jardim Monte Mor – Lei º 3.106 de 21/08/1991
Nasceu em Piramboia no dia 18 de agosto de 1895;
filho de Benedito de Godoy Bueno e Anna Virginia de
Jesus. Faleceu em Botucatu aos 04 de outubro de 1939.
Foi um dos primeiros moradores da Vila Maria, residindo em Casa de madeira – uma das primeiras vendidas
pelo latifundiário Petrarca Bacchi.Trabalhou na implantação da industria de cerveja e chopp do Bacchi. Mais
tarde foi admitido como maquinista na Estrada de Ferro
Sorocabana. Lutou junto ao Prefeito Municipal da época,
para a construção de uma ponte sobre o rio Lavapés, ligando a Vila Jaú à Vila Maria. Durante a Revolução Constitucionalista, conduziu soldados e transportou viveres e
munições para a frente de batalha.

José Maria Silva Leite, Rua

Conj. Hab. Roque Ortiz Filho – Lei Nº 3.831 de 15/10/
1998
Nasceu em 30 de janeiro de 1938, na cidade de Botucatu (SP), sendo filho de José Silva Leite e Maria do
Carmo Silva Leite. Era casado com a Sra. Tereza Angnalo Silva Leite, e deste casamento nasceram três filhos : Siméia, Silmara e Simei. Quando jovem estudou
no Grupo Escolar “Cardoso de Almeida” e na Escola
Estadual “Dr. Cardoso de Almeida” atual EECA. Trabalhou na industria Duratex S/A, Industria Aeronáutica Neiva e Cia Brasileira de Distribuição, etc.Seu amor
pelo esporte fez com que dirigisse os centros de esportes das empresas onde trabalhou. O Sr. José Maria residiu durante 50 anos em Botucatu. Faleceu em 04 de
maio de 1992.
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José Maria Silva Paes, Monsenhor;
Rua
Jardim Brasil – Decreto Nº 2.440 de 22/11/1976

Natural de Piracicaba/SP, onde
nasceu aos 12 de outubro de 1892,
filho de Joaquim Matheus da Silva Paes e dona Sebastiana Eugênia Pinto da Silva Paes, ainda menino sentiu logo desejo de seguir
a carreira eclesiástica , sendo então matriculado no Seminário Menor de Pirapora do Bom Jesus,
onde cursou humanidades. Quando se sua matricula no Seminário, seus pais residiam
no Bairro dos Machados, no município de São Manuel, onde seu progenitor era Professor na Escola localizada naquele bairro.Quando, ainda, seminarista em
Pirapora seu pai veio a falecer. Nessa oportunidade,
sua mãe foi nomeada professora na mesma escola, cargo que ocupou por muitos anos. Quando o seminarista
José Maria vinha passar as férias na casa dos pais, no
Bairro dos Machados, sempre auxiliava os padres da
Matriz de São Manuel, nas cerimônias religiosas e, ainda, como seminarista, promoveu várias campanhas (
quermesses e festas ) para angariar fundos para a construção da Capela do Bairro dos Machados, que até hoje
é conservada. Foi construída com os recursos obtidos
na apresentação de várias peças teatrais escritas por
ele. Quando foi criado o Bispado de Botucatu, em 1908,
passou a pertencer à nova Diocese, cujo primeiro bispo foi Dom Lúcio Antunes de Souza, prosseguindo
então, seus estudos no então Seminário Episcopal de
São Paulo, onde iniciou a filosofia. Em 1914, tendo
Dom Lúcio decidido organizar o curso filosófico-teológico no Seminário Diocesano recentemente criado (
25/03/1911 ), o seminarista José Maria Paes passou
para o Seminário de Botucatu, onde concluiu filosofia
e fez todo o curso teológico. Aos 03 de novembro de
1918, recebeu o sagrado presbiterado das mãos de Dom
Lúcio Antunes de Souza, na Catedral de Botucatu, ficando automaticamente incardinado no Clero Diocesano. A principio exerceu suas ordens sagradas na Igreja
de Piratininga, então pertencente à Diocese de Botucatu e hoje da Diocese de Bauru. A 17 de julho de 1926,
o segundo Bispo de Botucatu – Dom Carlos Duarte
Costa o provisionou vigário encomendado de São Manuel – onde permaneceu até o dia 04 de novembro de
1934. Nesse ínterim, acumulou, por alguns meses, cerca de três – a direção da Paróquia de São Joaquim do
Igaraçu do Tietê de 14/05/1931 a 09/08/1931. Quando
era vigário em São Manuel foi escolhido pelo Sr. Bispo Diocesano para o importante cargo de Consultor
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Diocesano com mandato de três anos ( 08/05/1930 a
31/01/1934 ) sendo em seguida reconduzido na mesma responsabilidade por mais três anos, até 1936, que
não chegou a completar. De São Manuel foi exercer
seu mister de pastor de almas em Itaberá – na Diocese
de Sorocaba ( a convite de D. Aguirre, então Bispo de
Sorocaba ); Posteriormente, em fins de 1938, a convite
de D. Luiz Maria de Santana ( sucessor de Dom Carlos
Duarte Costa ), o então Padre José Maria da Silva Paes,
foi transferido para dirigir a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na Vila dos Lavradores, em Botucatu,
sucedendo ao padre Agra, recém-falecido. Exerceu seu
mister em Botucatu de 1938 a fevereiro de 1941, quando foi nomeado vigário da Paróquia de São Paulo dos
Agudos, em caráter inamovível, onde permaneceu até
o ano de 1968, quando veio a falecer no dia 03 de julho
daquele ano. Quando assumiu a paróquia do Sagrado
Coração de Jesus, na Vila dos Lavradores, encontrou a
Igreja coberta e ainda sem revestimento. Promoveu várias campanhas, terminando a construção. Após ter realizado benemerências sem nome, especialmente entre a pobreza, o padre José Maria foi agraciado pela
Santa Sé com o título de Monsenhor Camareiro Secreto de Sua Santidade o Papa.

José Martins, Prof.; Rua

Vila Rodrigues Alves – Projeto de Lei Nº 50 de 18/08/
1964
O saudoso Prof. José Martins, decano dos mestres de Botucatu, que
lhe deve inestimáveis serviços, há
quase meio século exerceu o magistério primário e secundário,
concorrendo extraordinariamente
para o progresso cultural de Botucatu. Filho de José Vicente Martins e Presciliana de Toledo Martins, o Prof. José Martins nasceu em Piracicaba a 27 de
maio de 1885. Iniciou seus estudos na cidade onde nasceu, transferindo-se depois para o Colégio São Luiz,
em Itu,e, posteriormente, retornou a Piracicaba, onde
se formou em Contabilidade pela extinta Escola Comercial daquela cidade. Iniciou sua carreira no magistério em Araraquara, transferindo-se, posteriormente,
para a cidade de Timburi. Aí casou-se com Maria do
Rosário de Oliveira, filha do inesquecível botucatuense Cel. Joaquim Leandro de Oliveira. Após lecionar
nas cidades de Anhembi e Santa Cruz do Rio Pardo, o
Prof. José Martins mudou-se para Botucatu, onde viveu 45 anos. Nesse período, foi professor primário no
Grupo Escolar Dr. Cardoso de Almeida e professor secundário na Escola Normal, no Colégio Santa Marce-
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lina, Instituto Vitone e Colégio Arquidiocesano. Foi ainda Diretor e principal professor da Escola Técnica de
Comércio de Botucatu, onde sempre demonstrou sua
capacidade inconteste, deixando centenas de contadores que veneram a sua capacidade como exemplo de
perfeita organização e conduta exemplar. Além de suas
atividades ligadas ao magistério, o Prof. José Martins,
demonstrando invulgar interesse pela cidade que o acolheu, colaborou de forma decisiva com as seguintes
entidades : Associação Comercial de Botucatu : além
de ser um de seus fundadores, foi Secretário Geral e
Diretor de Expediente por vários anos; Tiro de Guerra
523 : foi seu Presidente por várias gestões; Radio Emissora de Botucatu PRF-8 : foi um de seus organizadores. Mestre sublime de Contabilidade, excelente jurisconsulto comercial, foi, por muito tempo, o orientador
preciso das leis comerciais, dando ao comércio local
inestimável assistência técnica. O Prof. José Martins
faleceu em Botucatu aos 9 dias de agosto de 1963, vitima de arterioesclerose cerebral, sendo sepultado na
mesma cidade. Dos seguintes filhos : Oraida, Oscarlino, Euclides, Plínio, Heloisa, Joaquim, José, Celso Geraldo, Luci e Olavo.

José Martins Guanxuma, Praça

Jardim Paraíso – Projeto de Lei Nº 151 de 06/11/
1989.
Nasceu em 31 de dezembro de
1926 em Botucatu. Filho de imigrantes, pai espanhol e mãe italiana, na então localidade conhecida como “Venda Seca” ( atualmente às margens da estrada que
liga Botucatu à Vitoriana), que
lidavam a terra como colonos pobres a serviço dos senhores de terras e café. Seu pai Diego Martinez ( aportuguesado
para Diogo Martins ), empregou-se na Ferrovia que trazia o progresso para a região no ciclo do café, onde a
família mudou-se para as imediações da Fabrica de
Peneiras ( onde hoje se localiza o Supermercado
Fávero, na Av. Major Matheus ) onde havia um campo de futebol onde realizavam-se as “peladas” entre
as criançadas da Vila dos Lavradores. O então José
Martins foi matriculado no Grupo Escolar do Bairro, onde hoje funciona a Junta Trabalhista de Botucatu, na Major Matheus, mas a sua paixão começava a despertar e sua vida passou a ser mobilizada
pelas “peladas”do Campo do Brasil. Foi no campo
que surgiu o apelido de Guanxuma, nome de uma
planta que tem como características a solidez da raiz
ao solo, que deixa a planta muito difícil de ser reti-
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rada do solo, era assim que se apresentava o “mignon” menino do Bairro. Era muito difícil de derruba-lo quando tinha a bola nos pés, além de se identificar com a planta de altura baixa, que lhe cedera o
apelido. Do campo de peladas para a Associação
Atlética Ferroviária foi questão de tempo e, já estava incorporado ao plantel da equipe patrocinada pela
ferroviária, como ponteiro direito. Um verdadeiro
velocista com a bola nos pés, com dribles desconcertantes, jogadas mirabolantes e inesperadas, o que
era facilitado pela batida forte na bola e com os dois
pés, conquistou logo a camisa 7 do tricolor botucatuense que disputava uma acirrada 2 a divisão do campeonato paulista de futebol. Foi nessa época que conheceu grandes craques do futebol de Botucatu,
como Cação, Paulo Bueno Rocha, Paulo Garófolo e
outros tantos. O sucesso parecia inevitável, era um
predestinado ao futebol, e em pouco tempo foi profissionalizado, aproveitando o sucesso contraiu matrimônio com a Sra. Aparecida Patrício do Nascimento Martins, com quem teve os filhos : Edson
Aparecido Martins, Éderson José Martins, Eliane
Fátima Martins Giandoni, Elaine Maria Martins Vieira. Teve o seu passe comprado pela Associação Prudentina de Esportes Atléticos ( APEA ) de Presidente Prudente.Voltando para Botucatu logo foi para o
XV de Novembro de Jaú, o “Galo da Comarca”. Iniciava-se então uma campanha futebolística, sem precedentes. Uma super equipe começou a ser montada, com craques oriundos de diversos locais do Brasil, e no primeiro ano classificou-se como Vice-Campeão, mas em 1951, um time formado por Inocêncio, japonês , Almir, Ribamar,Fernado, Cotia, Guanxuma, Nestor, Silas, Adãozinho e Itamar; derrotou a
Equipe do Jabaquara em pleno Pacaembu, por 1 X
0, gol de Guanxuma, sagrando-se Campeão da Segunda Divisão do Campeonato Paulista de Futebol,
tendo acesso à divisão maior do futebol paulista. No
segundo ano de campanha, Guanxuma foi tirado da
equipe que o consagrara e que lhe deu o “status” de
maior jogador que o XV teve em todos os tempos, a
Sociedade Esportiva Palmeiras havia descoberto aquele
que seria o maior ponta direita do interior do Estado.
Parecia iniciar – se uma nova fase na vida do botucatuense, que ao lado dos maiores jogadores doBrasil, mas
a epopéia durou apenas 9 meses, pois um sentimento
nativista o trouxe de volta ao Galo da Comarca, contra
tudo e contra todos, que não queriam que ele deixasse
o Palmeiras, inclusive com ofertas mirabolantes, mas
nada disso o convenceu, o amor aoXV foi bem maior.
De volta a Jaú, Guanxuma iniciou uma campanha espetacular, que o transformou no mais temido atacante
do interior, sendo a ser cotado para a Seleção Brasilei-
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ra, que uma contusão na cocha esquerda o alijou da
convocação. Foram 13 anos só de glórias no XV de
Jaú, de onde ainda andou emprestado para finais de
temporada ao XV de Piracicaba, ao Guarani de Campinas. Fato pitoresco deu – se quando o Flamengo do
Rio de Janeiro, tentou seu concurso, e com tudo já acertado, ele faria a sua estréia nos gramados da Espanha
em jogos amistosos, mas ao descobrir que iria viajar
de avião, Guanxuma desmanchou toda a negociação e
permaneceu no XV de Jaú. Findo o reinado dos famosos times do Galo, Guanxuma que havia se licenciado
da Estrada de Ferro Sorocabana, retornou a Botucatu
onde assumiu a sua profissão e passou a defender as
cores da Associação Atlética Ferroviária, equipe onde
havia começado a sua trajetória. Disputou vários campeonatos, e chegou a técnico da equipe. Posteriormente se transferiu para a Associação Atlética Botucatuense, onde solicitou a sua reversão de categoria profissional para o amador. Quando o futebol em Botucatu,
entrou em declínio, o velho esportista passou a dirigir
equipes juvenis da cidade, além de preparar atletas para
principalmente o Guarani de Campinas, de onde era
emissário. Foi nesse período que vários garotos tiveram o seu apoio e seus momentos de glória.Entre tantos podemos citar João Marcos(goleiro da Seleção Brasileira), Zito(volante da Seleção Brasileira de Juniors),
Julinho(para o Santos F.C., tido como substituto de
Pelé), Ademir Fior etto(goleiro do Guarani),
Eduardo(quarto zagueiro da Portuguesa) e outros que
militaram em equipes menores, sem deixar de citar seu
próprio filho Nenê que também fez carreira por diversos clubes de alta expressão do Brasil. Diante dessa
carreira super agitada, Guanxuma chegou ao fim vitimado de doença rara, sem concretizar o seu sonho, ou
seja: Construir em Botucatu uma praça de esportes dotada de recursos que abrigasse meninos de rua, podendo alimenta – los, estuda – los e prepara – los para os
transformar em profissionais do Futebol. Foi funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana e profissional de futebol. Quanxuma faleceu em Botucatu, no
dia 29 de julho de 1982.

sou-se com a Sra. Maria Aparecida Costa nascendo,
dessa união : Agnez Mauricio de Oliveira e José Mauricio de Oliveira Junior. José Mauricio,faleceu no dia
15 de abril de 1982.

José Maurício de Oliveira, Rua

Nasceu no dia 19 de março de 1911, filho do Sr. Antonio Meneghim e da Sra. Assumpta Dallaqua Meneghim.
Casou-se com a Sra. Catharina Corona Meneghim e
desta união nasceu sua única filha : Maria
Angélica.Admitido como funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu, em 27 de agosto de 1956. Em 02
de janeiro de 1964, foi nomeado no cargo de Motorista, no qual permaneceu até a data de sua aposentadoria, em 01 de abril de 1973. Foi sócio fundador da Associação de Trabalhadores e Funcionários da Prefeitu-

Conj. Hab. Humberto Popolo –
Decreto Nº 3.063/82

Nasceu no dia 01 de junho de 1928
na cidade de Botucatu/SP. Residia
na rua Curuzu. Era funcionário Público Municipal onde ocupou diversos cargos . Aposentou-se
como Secretário Municipal. Ca-

José Megid Pedro, Praça

Conh. Hab. José Antonio Lungo – Lei Nº 4.539 de 19/
05/2004
Nasceu em 18 de março de 1912 no Líbano.Filho de
Megid Pedro e de Sultana Megid. Casou-se com Souraya Sarkis Megid com quem teve os filhos : Jane Megid
e Jorgete Megid. José Megid Pedro de origem libanesa
chegou ao Brasil em 1942 na região de Bofete onde
começou sua vida no lombo de burro vendendo ovos.
Mudou-se para Botucatu onde construiu seu posto de
gasolina ( Posto Santa Cecília ) localizado no atual
Bairro 24 de maio. Faleceu aos 20 de julho de 2000
com 88 anos de idade.

José Mendes, Rua

Parque Residencial Comerciários II – Lei Nº 4.032 de
21/06/2000
José Mendes nasceu em Cerqueira César, em 27 de
março de 1917, filho do Sr. José Dionísio Mendes e da
Sra. Maria do Carmo Jesus. Estudou no Grupo Escolar
de Cerqueira César. O Sr. José Mendes casou-se com a
Sra. Maria Corrêa Mendes e dessa união nasceram sete
filhos. Veio para Botucatu aos 29 anos de idade e aqui
residiu por 53 anos. Católico, pertenceu à Sociedade
São Vicente de Paula, por mais de cincoenta anos, tendo sido presidente do Conselho Central.Foi sócio fundador do Círculo dos Trabalhadores Cristãos de Botucatu, antigo Círculo Operário. Foi Presidente nas gestões de 1966 e 1967. Funcionário aposentado dos Correios, participou ativamente do Centro de Lazer “Nova
Aurora”. Faleceu em 24 de maio de 1999.

José Meneguim, Rua

Residencial Arlindo Durant – Lei Nº 3.941 de 22/09/
1999
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ra e, um grande colaborador na construção do Clube
de Campo no Porto Said. Faleceu em 19 de junho de
1983.

de idade, no dia 08 de outubro de 1975, sendo sepultado
no cemitério “Portal das Cruzes”.

José Michelim, Rua

Jardim Eldorado- Lei Nº 3. 442 de 22/08/1995

Decreto Nº 3.222/82

Nasceu na Itália. Chegou ao Brasil em 07 de julho de
1887, juntamente com muitos outros imigrantes italianos. Filho de Antonio Ângelo Michelin e Maria Luiza
Zorzetto. Residiu por muitos anos, no Distrito de Rubião Junior, onde cultivou café e cereais.

José Miguel Salomão

Jardim Peabiru – Decreto Nº 2.950/81
Nasceu no Líbano no dia 25 de
agosto de 1904.Casou-se com
Dâmia Gantus Salomão, nascida
aos 15 de fevereiro de 1909. Vieram para o Brasil. Passeport de 28/
10/1927, chegando em Santos a 18
de dezembro de 1927, a exemplo
de tantos outros imigrantes que
aqui aportaram, venceu depois de
muita luta e teve ao longo de sua vida a marca registrada da dignidade, honestidade e trabalho. Foram residir
em Promissão (SP); a filha Linda ficou no Líbano e
aqui nasceram os outros três filhos : Naim, Antonio e
Roberto. Ganatus Tanous ( Sr. Antonio ) tio Grande
como era chamado, irmão de Dâmia, nascido em 04 de
junho de 1905, também morava com eles e trabalhava
juntamente no comércio. Faleceu em Botucatu a 11 de
janeiro de 1959. O patriarca da família Salomão, iniciava a vida comercial na cidade de Promissão, nas atividades de barbearia, perfumaria, armarinhos e cereais. Em 1942 transferiram-se para Botucatu onde os
filhos se formaram e continuaram trabalhando. Em janeiro de 1946, José Miguel Salomão encontrava-se estabelecido na cidade, à Rua Amando de Barros, Nº
1031, com o comércio de secos e molhados e o estabelecimento denominado Casa Central. Confiando em Botucatu, adveio o progresso, passando em 1978, para
Supermercado Central, vindo a associar-se à terceira
geração Paulo Roberto Salomão e José Roberto Cezar
Salomão ( Beto ), aliados aos conceitos de modernidade e valorização do consumidor, utilizaram todos os
recursos da automação comercial e na ampliação, contando com três lojas na cidade de Botucatu. José Miguel Salomão, um homem de fibra que suportou com
resignação, em triste momento de sua vida, a amputação de uma das pernas e, mesmo assim com galhardia
viveu o resto de seus dias vindo a falecer aos 71anos

José Moressi, Rua

Nasceu em Botucatu, no dia 08 de março de 1917. Filho de Angelim Moressi e dona Domingas Lofiego
Moressi. Foi funcionário da antiga Estrada de Ferro
Sorocabana, exercendo suas funções no escritório do
Armazém de Abastecimento de Botucatu. Casou-se e
teve os filhos : Nivaldo Moressi, Nidoval Moressi e
Maria de Lourdes Moressi. Residiu durante toda a sua
vida na rua Cruz Pereira, 358 – na Vila dos Lavradores. Faleceu em 20 de dezembro de 1969.

José Moreira Leite, Rua

Conj. Hab. C J Roncari – Lei Nº 3.491 de 05/03/1996
Nasceu em Botucatu no dia 14 de abril de 1916. Filho
de João Moreira Leite e Zulmira de Souza Leite. Casou-se em 02 de dezembro de 1936, com a Sra. Conceição Eugenia de Almeida Leite com quem teve o filho José Maria Moreira Leite. Foi admitido na ex-Estrada de Ferro Sorocabana, em Botucatu, no ano de
1933, no cargo de graxeiro, depois recebeu promoções
para foguista, ajudante de trem e finalmente para Chefe de Trem, cargo em que se aposentou em 1o de dezembro de 1966. Em 1938 participou da fundação da
Associação Atlética Ferroviária.Residiu, durante toda
a vida, na Av. Vital Brasil, 273 - Vila Aparecida. Foi
membro ativo da Igreja Congregação Cristã no Brasil.
Faleceu no dia 1o de agosto de 1993.

José Neto, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.776 de 27 de
maio de 1998.
Nasceu em Málaga , Espanha, no
dia 02 de novembro de 1893, sendo filho do casal José Netto Toré
e Antonia Garcia. Aos 04 anos de
idade foi morar com seus pais na
fazenda do Coronel Coutinho, na
cidade de Avaré (SP) e, logo depois, mudaram-se para a Colônia
do Lageado, onde viveram por
quase 35 anos. Foi casado com a Sra. Elisa Andrini,
sendo que desta união nasceram seus 09 filhos. O Sr.
José Neto adquiriu uma gleba de terras de aproximadamente 17 alqueires, cuja área abrangia desde a Avenida Vital Brasil até as carcanias da Chácara das Meninas, fechando com a Rodovia Domingos Sartor ( atual
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Vila Paraíso e Chácara Floresta ). Desse local tirou
seu sustento, vendendo verduras nas ruas de Botucatu, onde ficou popularmente conhecido, pelo tratamento carinhoso para com as pessoas, ainda mais
pelos pobres, aos quais fazia gosto em dar fruta ou
verdura. As cançonetas que cantava pelas ruas eram
por demais conhecidas e até hoje são relembradas
pelos seus conhecidos, como esta : “ traga a bacia
Dona Maria, o carroceiro vai embora, eu canto esta
canção e toco violão pra ganhar o meu tostão.”O Sr.
José Neto, foi um dos raros botucatuenses, que viu a
chegada do primeiro automóvel na cidade.Conheceu
a então rua do Riachuelo, hoje Rua Amando de Barros, em terra batida.A fazenda Lageado, teve sua reconstituição histórica, em trabalho realizado com exposições de fotos e narrativas, tudo baseado em depoimentos e demonstrações “in loco” pelo Sr. José
Neto. José Neto faleceu aos l04 anos de idade, em
08 de setembro de 1997.

José de Oliveira, Rua

José Nordi, Rua

José de Oliveira Paixão, Rua

Nasceu em 02 de março de 1988
em Ferrara – Itália . Filho de Luigi Nordi e Ernesta Cinti Nordi.
Emigrando seus pais ao Brasil,
veio residir em Botucatu em
1892, contando apenas quatro
anos de idade. Fixaram residência na Vila dos Lavradores, onde
passou a sua infância, juventude e, todos os seus dias de vida. Contraiu núpcias
com a Sra. Marietta Angella, de cujo consórcio nasceram seis filhos : América Nordi Mori, Luiz Nordi,
Carolina Nordi Gameiro, João Nordi, Redomila Nordi Boriolli e Ignês Nordi Carvalho. José Nordi, com
18 anos naturalizou-se brasileiro, porque de fato já
o era de alma e coração. Prestou o serviço militar e
assim cumprindo o seu dever com a nova pátria, tornou-se reservista. Denodado e empreendedor, montou uma oficina de ferreiro – a primeira da Vila dos
Lavradores – Posteriormente deixou esse oficio para
tornar-se funcionário do Departamento de Estradas
de Rodagem – DER – onde trabalhou com dedicação e eficiência por longos 30 anos, vindo a aposentar-se em 1950. Sempre residiu na Vila dos Lavradores, onde constituiu sua família. Procurou, com
esforço e sacrifício, construir algumas casas residenciais, contribuindo de forma efetiva para o desenvolvimento desse bairro que é um dos mais populosos de nossa cidade. Faleceu aos 74 anos no dia 10 de
março de 1962.

Nasceu em Itatinga (SP), no dia 13 de junho de 1922,
filho do Sr. Rodrigo Pereira Paixão e da Sra. Laura
Maria de Jesus. Casou-se com a Sra. Euphozina Machado Paixão e desta união nasceram as filhas : Neusa
Maria e Maria Aparecida e Moacir Paixão. Em 07 de
junho de 1965 foi admitido como funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu no cargo de Contínuo.
Em 31 de dezembro de 1970 passou para Fiscal de
Rendas, onde permaneceu até a data de sua aposentadoria, em 01 de junho de 1988.Faleceu em 18 de setembro de 1988.

Chácara Montagna – Projeto de Lei de 09/12/1964

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.440 de 13/10/2003
José de Oliveira, conhecido como “JUCA”, nasceu na
cidade de Botucatu, em 13 de abril de 1923, casado
com Otilia Gonçalves, com quem teve os filhos , Antonia, Maria Helena, Odete e Antonio. Filho de Belarmino de Oliveira e de Olívia Maria de Oliveira. José de
Oliveira estabeleceu-se no comércio de Botucatu no
ano de 1957, na Vila Antártica, onde morou até sua
morte. “Juca” teve real dedicação ao esporte de Botucatu e, carinhosamente, por mais de 10 anos, dirigiu o
Esporte Clube Inca. Foi fundador da Sociedade Amigos da Vila Antártica e um dos diretores na construção
da Igreja de “Nossa Senhora de Fátima” e, um dos diretores da construção do Grupo Escolar “Angelino de
Oliveira”. Sempre procurou trabalhar pelo social, ajudando as pessoas que o procuravam em seu açougue.
Faleceu em 17 de agosto de 1999.
Res. Arlindo Durant – Lei Nº 3.940 de 22/09/1999

José Paes de Almeida, Capitão; Rua
Centro/Vila Eny –Lei Nº 21 de 24/04/1948.
Antiga rua Santa Catarina.

Foi cidadão que relevantes serviços prestou ao município. O Capitão José Paes de Almeida era filho de Antonio Paes de Almeida
Pompeu e d. Maria das Dores Paes
de Almeida. Nasceu em Tatuí, aos
27 de julho de 1850. Muito moço,
casou-se com sua prima Ana da
Silva Telles, transferindo-se logo
para Botucatu (1868), onde nasceram todos os filhos:
Antonio, Francisco,José, Virgilia, Elisa,Amélia, Maria Rita, Ernestina, Malvina, Zumira, Izolina, Benedita e Ana. Após o falecimento de sua primeira esposa o
Capitão José Paes de Almeida contraiu segundas núp-
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cias com d. Antonia Linda de Souza, com quem teve os
seguintes filhos : Lucidio e Manoel. Seu primeiro serviço foi socar taipa, para construir casas e muros da cidade que o Alferes Franco, urbanista de corda e vara,
começava a arruar. Ganhava então quinhentos réis por
dia. Aos poucos, à medida que a cidade ia crescendo,
José Paes ia prosperando. Foi estafeta postal. Era ele
que conduzia as malas do Correio, para Tatuí, ponto de
estrada de Ferro mais próximo. Foi um dos maiores
pecuaristas de sua época. Foi o iniciador do comércio
de bovinos com o Mato Grosso. Foi um dos fundadores do Partido Republicano Paulista em Botucatu representando-o na Câmara de Vereadores.Homem enérgico, decidido, foi Delegado de Policia por muitos anos,
até que fosse estabelecida a policia de carreira. Foi,
também, Juiz de Paz, além de presidir casamentos, julgava processos até uma determinada alçada, exercendo, ainda, uma espécie de justiça local. Foi sócio fundador e diretor de sociedades beneficentes e recreativas. Em outubro de 1932, o Capitão José Paes de Almeida deixou a política. Em 1o de fevereiro de 1937,
entregou a alma ao criador aquele que foi um continuador do bandeirantismo paulista.

José Paniguel, Rua

Distrito de Rubião Junior – Lei Nº 4.244 de 02/05/2002
O Sr. José Paniguel, conhecido
por todos como Luis Paniguel,
nasceu em Botucatu no dia 15 de
setembro de 1910, sendo filho de
Pedro Paniguel e Ângela Moresi.
Casou-se no dia 28 de outubro de
1933, com a Sra. Assumpta Rossetto e dessa união nasceram os
filhos : Laércio, Lair, Laide, Lairton, Leonete e Luiz. O Sr. José Paniguel era proprietário do sitio denominado Arvore Grande, no Distrito de
Rubião Junior e durante toda a sua vida trabalhou como
lavrador.Era proprietário do sitio “Arvores Grande” no
distrito de Rubião Junior.Construiu grande e tradicional família na cidade de Botucatu e, muitos de seus
familiares ainda permanecem enraizados em Rubião
Junior. Foi um constante colaborador nas festividades
de Santo Antonio de Rubião Junior. José Paniguel faleceu no dia 24 de janeiro de 1983.

José Paolini, Largo

Vila Jahu – Decreto Nº 2.056/72
Nascido em 05 de fevereiro de 1910, em Pieve Fosciana, na bela Toscana, Itália, onde seus pais Rosa Bechelli Paolini e Lorenzo Paolini possuíam um hotel. José
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Paolini, aos desesseis anos veio
ao Brasil em companhia de seus
tios, o Cavalheiro Virginio Lunardi e Sra. Stella Paolini Lunardi,
mais precisamente para Botucatu, onde o jovem fixou sua residência definitiva. Residindo com
seus tios até seu casamento com
a Sra. Floripes Colino Paolini em
04 de julho de 1934, Beppino ou
Beppe, como foi afetuosamente alcunhado e conhecido, dedicou-se profissionalmente ao trabalho nas Industrias Lunardi das quais foi, inclusive, Diretor Superintendente, desligando-se na década de 1950 quando assumiu como sócio, a direção da Cafeeira Peduti e
da Irbex-industria de roupas, também em Botucatu. Socialmente, José Paolini participou ativamente das diretorias da maioria das entidades de classe, tais como
Associação Comercial e Fiesp, de entidades sociais e
clubes de serviço, tendo sido fundador, tesoureiro e presidente do Botucatu Tênis Clube sempre ao lado de
João Passos e outros amigos. Foi tembém Presidente
do Rotary Clube de Botucatu, Diretor da Misericórdia
Botucatuense – aqui ao lado de Emilio Peduti e outros
amigos, da Sociedade Amigos da Cidade, da Sociedade Italiana de Beneficência e do Clube Espéria. Pelos
serviços prestados por José Paolini à cidade, Botucatu
prestou-lhe duas homenagens oficiais : O Titulo de Cidadão Botucatuense através da Câmara Municipal em
04 de junho de 1969 e denominou Largo José Paolini a
praça fronteiriça à antiga Estação da Estrada de Ferro
Sorocabana, um dos locais mais aprazíveis e, por outro lado, mais densos em história, da cidade. Falecido
em 31 de julho de 1972, José Paolini deixou sua esposa, hoje com 93 anos, Sra. Floripes Colino Paolini, seus
filhos: Rosa Maria, médica e Lourenço Julio César, advogado; casado com a Sra. Maria Isabel; netos José,
Fabiana e Alessandra. E, em 2002, sobreveio-lhe o bisneto Lorenzo Vitor Hugo.

José Pedretti Neto, Prof.; Avenida
Conj. Res. Frei Fidélis – Decreto Nº 1.579/68

Nasceu em Botucatu aos 20 de
julho de 1920. Filho de Nelo
Carlos Pedretti – italiano de
Pontremolli – e Edith Maria Pedretti. Formou-se, em 1939,
professor pela Escola Normal,
na qual havia feito o curso primário e ginasial. Quando estudante começou a tr abalhar
como redator da “Folha de Botucatu”. Foi na reda-
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ção do jornal que mais se intensificou sua vontade
de escrever em prosa e verso. Militou em inúmeros
jornais, iniciando pelo “Jornal de Notícias” de propriedade de seu pai o jornalista Nelo Pedretti. Em
1942 lecionou História Geral e do Brasil na Escola
Normal. Foi Professor de Educação até 1947, quando foi efetivado por concurso na cadeira de Educação. Em 1959 foi convidado a assumir a direção do
Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida”,
substituindo o Prof. Adolfo Pinheiro Machado. Esteve na direção desse educandário até 1964, quando
então pediu demissão do cargo voltando para a cadeira de Educação. Lecionou História do Comércio
no então Ginásio Nossa Senhora de Lourdes, atual
Colégio La Salle. No Instituto Santa Marcelina lecionou Psicologia e Filosofia. Em 1968, ao falecer
ocupava o cargo de professor catedrático d Metodologia do Ensino na Faculdade de Filosofia “Emilio
Pedutti”. No ano de 1948 casou-se com Lola Peres
Pedretti. Desse casamento nasceram três filhos : Luiz
José, Elisabeth Maria e José Pedretti Junior. Aos 14
anos aprendeu, com seu pai, a arte tipográfica. Como
redator da “Folha de Botucatu” era o moço de confiança de Pedro Chiaradia, diretor do jornal. Militou
no jornal “O Estado de São Paulo” de 1948 até 1968.
Dentre os inúmeros jornais aos quais prestou a sua
colaboração destaca-se :- “Fanfulla”; “A Cidade” de
Ribeirão Preto; “A Imprensa”de São Paulo; “O Estado de São Paulo”; “Folha de Botucatu”; “Correio
de Botucatu”; “Botucatu-Jornal”; “Jornal de Notícias” e
“A Gazeta de Botucatu”. Pedretti Netto deixou dezenas e
dezenas de poesias, artigos e biografias. Em 1965 promoveu a Semana Vital Brasil em comemoração ao centenário de nascimento do grande cientista (1865), promoção
essa que o fez merecedor da Comenda Vital Brasil, homenagem do governo do Estado de São Paulo. Foi um dos
fundadores do Centro Cultural de Botucatu. O Professor
José Pedretti Netto faleceu em Botucatu no dia 04 de maio
de 1968. Agostinho Minicucci assim se expressou, a respeito de Pedretti : “Fez da escola um lar e do lar uma
escola”.

José Pedretti Tilio, Rua

Jardim Brasil – Decreto Nº 3.045/82
Nasceu aos 19 de maio de 1908,
e faleceu aos 16 de janeiro de
1935. Formou-se como GuardaLivros ( Contador ).Lutou na
Revolução Constitucionalista de
1932 – Batalhão de Justiça Militar, alistado sob. Nº 819 –

211

José Peduti, Rua

Vila Rodrigues – Lei Nº 294 de 04/12/1952
Nasceu em 1871 em Salermo –
Itália – Filho de Camillo Peduti e
Clara Peduti. Residiu em São
Paulo/SP e casou-se com a Sra.
Ernesta Boleri, oriunda de Bergamo – Itália – Mudou-se para
Botucatu, onde abriu uma relojoaria na Rua Amando de Barros.
Foi a primeira relojoaria da cidade. Durante toda sua vida, José Peduti trabalhou no
comércio.Foi um dos fundadores da Loja Maçônica de
Botucatu. José Peduti faleceu nesta cidade, em 1943.

José Penna, Rua

Parque dos Pinheiros – Lei Nº 3.578 de 15/10/1996
Nasceu em Areias (SP), no dia 08 de outubro de 1896.
Filho de Francisco Moreira Penna e de Dona Joana
Penna.Morou em Botucatu durante longos anos, onde
se casou e criou seus filhos. Exerceu as funções de Lavrador, Doceiro na fabrica de balas do senhor David
Caravieri e terminou seus dias como Jardineiro, aposentando-se como funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu. Fazia parte da “Corporação Musical
São Benedito”. Em 1932, serviu, com muito orgulho,
de guarda nas estradas, sempre se entusiasmava com
os feitos dos heróis de 1932. Casou-se em 28 de abril
de 1920, com Dona Maria Aparecida de Oliveira ( Dona
Cida ), sendo seus filhos : Moacyr, casado com Dona
Maria Isabel de Camargo Pena; Mauro, casado com
Dona Jemny Palombarini Pena; Luiz Carlos, solteiro;
Yolanda Pena ( falecida ); Maria Vera Pena ( falecida )
e Doralice Pena ( falecida ). Aqui viveu José Penna,
durante longos anos, sempre dignificando esta cidade
com seu trabalho e patriotismo. Faleceu em 04 de outubro de 1979.

José Pereira, Rua

Vila Maria – Lei Nº 768 de 02/04/1959
Nasceu em 25 de agosto de 1896,
na província de Corunha, Espanha. Filho de Antonio Pereira
Passos e Cacilda Pereira. Passou
a infância na Província de Corunha onde estudou somente até 0
3o ano primário. Veio para o Brasil aos 15 anos de idade. Trabalhou na Light, no Rio de Janeiro. Nessa época as cobranças
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eram feitas na própria residência do usuário e José Pereira, na qualidade de cobrador, pendurava às costas
um saco onde ia colocando os níqueis que recebia. Em
1914, com 18 anos, alistou-se no Rio de Janeiro para
servir o exército brasileiro. Foi dispensado, pois não
era brasileiro naturalizado, classificando-se na 3 a
categoria.Veio para Botucatu em 1921, com 25 anos
de idade. Foi admitido como funcionário da Estrada de
Ferro Sorocabana na função de engraxate de máquinas, sendo promovido à foguista e, posteriormente, a
Maquinista. Casou-se com Carmem Garcia no dia 30/
junho/1923 com quem teve quatro filhos : Antonio
Pereira Garcia, Romão Pereira Garcia, José Pereira
Garcia e Cacilda Pereira Garcia.Foi um dos primeiros
comerciantes da Vila Maria, com armazém de secos e
molhados.Esse armazém localizava-se onde está a Droga Saúde. José Pereira foi um dos idealizadores e colaboradores efetivos na construção da Igreja Nossa Senhora Menina da Vila Maria, onde foi seu Fabriqueiro
a partir de 1947. A capela foi inaugurada em 31 de
março de 1947. Morava nos altos da Vila Maria e contribuiu muito para o crescimento desse bairro.

José Potiens, Praça

Conj.Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.168 de
19/08/1982.
Imigrante italiano nascido na Itália, na cidade de Treviso, em 22
de março de 1882, chegou ao Brasil no ano de 1890, aos oito anos
de idade, trazido por seus pais Sra.
Josephina e Giacomo Potiens, que
aqui chegaram para plantar novas
sementes numa terra que os acolheu de braços abertos. O Sr. José
Potiens cresceu trabalhando com seu pai na lavoura,
homem humilde e trabalhador.Casou-se com a Sra.
Emília Forti Potiens, com quem teve sete filhos : Josephina, Diva, Dina Bianca, Bruno, Davina e Dino. Já
casado largou o campo e veio residir na cidade de Botucatu tentar uma nova vida. Trabalhou como chofer
de praça dirigindo sua charrete e servia de conselheiro
sempre que havia um desentendimento entre os moradores da cidade. Vendeu sua charette e comprou um
armazém. Construiu várias casas ao redor do armazém,
na rua General Telles, onde residiu até o final de seus
dias. O Sr. José Potiens era muito conhecido como “Bepão”. Viveu até seus setenta e dois anos.

José Ramos Nogueira, Rua

Bairro de Anhumas – Lei Nº 3.371 de 18/10/1994
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Nasceu em Bofete (SP) em 29 de abril de 1917. Filho
de Salvador Ramos Nogueira e Thereza Maria de Jesus. Foi casado com Guilhermina de Moura Nogueira ,
com quem teve a filha Maria Celeste Nogueira Ramos.
Faleceu em 16 de fevereiro de 1993.

José Resende Leite, Capitão; Rua
Bairro Lavapés – Decreto Nº 2.953/81

Foi Capitão do Exército Brasileiro, na arma de Infantaria. Nasceu a 09 de agosto de 1913 em
São Luiz do Paraitinga/SP. Foi
casado com d. Clara de Carvalho Leite, com quem teve cinco
filhos, todos nascidos em Botucatu : Semiramis, José Murilo,
Carmem Maria, José Resende
Leite Junior e Amilton de Carvalho Resende Leite.
O Capitão Resende participou da Revolução Constitucionalista de 1932 e da II Grande Guerra Mundial, onde desempenhou papel de extrema importância e bravura. No mandato do ex-prefeito Emilio Peduti, nos Jogos Regionais, foi um dos coordenadores e treinador dos nossos esportistas da época, onde
fez muito pela CCE de Botucatu. Serviu o Exército
em várias cidades brasileiras, fez a Escola de Sargentos em Resende e Escola de Educação Física do
Exército em Agulhas Negras. Foi em Botucatu que terminou os seus dias de glória; foi um homem de bom
coração, honesto, bom amigo. Quanto veio para nossa
cidade, já era Capitão Reformado do Exército.

José da Rocha Torres,Tenente; Rua
Centro –

Nasceu em 09 de outubro de
1886.Foi quem fundou, em 1918, ao
lado do médico Oswaldo Puisseger,
o Tiro de Guerra de Botucatu. Era
profissional de Cartório.Casou-se
com Cymodocéa Galvão da Rocha
Torres e tiveram os filhos José Torres Filho, Cymodocéia e Pedro Torres. José da Rocha Torres faleceu em Botucatu, no dia
18 de dezembro de 1962, estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

José Rosa Cassemiro, Rua

Conj. Hab. Roque Ortiz Filho – Lei Nº 3.833 de 15/10/
1998
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Nasceu em 06 de abril de 1942, na cidade de
Conchas(SP), filho de Joaquim Cassimiro de Oliveira
e Joana Rosa de Oliveira. Casou-se com a Sra. Maria
Rosa Gomes Cassimiro.Trabalhou no “Ribeiro Despachante”, Prefeitura Municipal de Itatinga, Prefeitura
Municipal de Valparaiso. Faleceu em 10 de abril de
1980.

José Rosalim, Rua

Vila Paulista – Decreto Nº 2.854/80
Nasceu em Botucatu em 29 de
dezembr o de 1919. Filho de
Francisco Rosalim e Laurinda
Trancolin Rosalim.Começou a
trabalhar aos seis anos de idade,
vendendo jornais e frutas pelas
ruas de Botucatu. Aos onze anos
foi admitido na Casa Carlino de
Oliveira que, tempos depois tornou-se a Casa Rosalim de sua propriedade. Foi proprietário do Bar Centenário localizado na rua Amando de Barros, local onde hoje funciona as lojas Marisa., Em 1960 tornou-se funcionário público , sendo um dos funcionários do Instituto Adolpho Lutz,
onde trabalhou até o seu falecimento. Foi casado com
a Sra. Miltha Russa Rosalim, com quem teve os filhos : José Carlos e Maria Lucia. José Rosalim faleceu no dia 1o de dezembro de 1978 no hospital da
Beneficência Portuguesa em Bauru e foi sepultado
em sua terra natal.

José dos Santos, Rua
Conj. Res. Frei Fidelis –

Nasceu em Botucatu, no dia 27 de novembro de 1913;
era filho de Antonio José dos Santos e Durvalina Dias
dos Santos. Perdeu o pai prematuramente. Tão logo
terminou o curso primário, José dos Santos passou a trabalhar para ajudar sua mãe, executando
pequenos serviços, uma espécie de “Office-boy”.
Levado pelas mãos de um antigo tipógrafo, começou a trabalhar como aprendiz na antiga Tipografia Santa Terezinha, localizada nos porões do
Orfanato Amando de Barros, que pertencia à Mitra Diocesana. Interessou-se pela profissão e nela
permaneceu até o dia de sua morte. Gostava muito de futebol e jogava suas “peladas” com os garotos da rua General Júlio Marcondes Salgado,
onde residia. Como tinha fama de bom jogador,
passou a jogar pela Associação Atlética Botucatuense, onde chegou à equipe principal. Tornouse conhecido pelo apelido de “Zé Negrinho”. Ca-
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tólico praticante, foi congregado mariano e vicentino, tendo pertencido à Conferencia “São Geraldo”, praticando a caridade entre os pobres socorridos por sua conferencia, onde por diversas vezes foi Secretário e Tesoureiro. Foi Diretor- fundador da extinta Sociedade Recreativa “Luiz
Gama”, que se tornou famosa em Botucatu por
apr esentar, no carnaval, o tradicional cor dão
“Guarany”. Trabalhou no jornal “Voz Democrática” editado pela UDN ; foi agente de Investimentos da Liderança Capitalização S/A Era Casado
com a Sra. Maria Aparecida dos Santos com quem
teve os filhos : Antonio José dos Santos, casado,
chefe da Seção de Pessoal da Prefeitura Municipal de Botucatu; Luiz Carlos dos Santos, casado,
funcionário do Banco do Estado de São Paulo;
Silvio Geraldo dos Santos, casado, funcionário da
Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de
Botucatu; Maria do Carmo dos Santos, casada;
Reinaldo José dos Santos, casado, Chefe da Seção de Contabilidade do Serviço Autônomo de
Águas e Esgotos de Botucatu; Paulo Roberto dos
Santos, funcionário da Processamento de Dados
do Estado de São Paulo “PRODESP’, em São Paulo. José dos Santos, faleceu no dia 07 de outubro
de 1949.

José Seccani, Rua

Altos da Serra – Lei Nº 3.960 de 04/11/1999
O Sr. José Seccani nasceu na Itália, no dia 19 de
março de 1892, veio para o Brasil com três anos de
idade, residindo com sua família em Piracicaba.
Ingressou.aos 21 anos, na Estrada de Ferro Sorocabana, para trabalhar no Transporte Fluvial , de
Barra Bonita a Porto Martins. Em 07 de fevereiro
de 1920 casou-se com a Sra. Maria Francisca, sendo que desta união nasceram três filhos. Tempos
depois, transferiu-se para a Ferrovia, no trecho
de São Paulo a Porto Epitácio, quando fixou residência em Botucatu. Em 1925 deixou os serviços
da Estrada para ajudar o sogro nos negócios. Por
volta de 1930 começou sua luta em prol do povo,
em virtude de Porto Martins sempre ter sido um
foco de malária. Conseguiu trazer um carro móvel da Sorocabana, que ficava estacionado no pátio da Ferrovia. Trazia médicos, enfermeiros e
pesquisadores. Com sua dedicação à causa, depois de algum tempo, conseguiu trazer uma turma de trabalhadores preparados para furar as vazantes, rasgando as lagoas paralisadas. José Seccani
faleceu em 17 de março de 1959.
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José Seraphim Nicoletti, Praça

Residencial Parque Primavera – Lei Nº 3.636 de 28/
05/1997
Nasceu em Botucatu, no dia 08 de abril de 1919 e em
1990, após rápida enfermidade, veio a falecer. Filho
de José Nicoletti e Gina Franceschini Nicoletti. Casado com Ninette de Mello Nicoletti, tiveram três filhos
: Maria Ângela ( Irmã Marcelina ); José Luiz (Veterinário ) e Paulo Cesar ( Engenheiro ). Durante muitos
anos, desenvolveu atividade comercial em sociedade
com o Sr. José Gardin, na antiga Rua Cesário Alvim,
atual Rua João Passos, em loja de artigos eletrodomésticos, a tradicional Casa Pfaff. Amante do esporte, na
década de 1940, jogou futebol na equipe principal da
Associação Atlética Botucatuense, onde fez muitos
amigos. Ao abandonar o futebol, continuou vinculado
ao clube do seu coração, fazendo parte da diretoria presidida na ocasião pelo Sr. José Carlos Fiúza, por volta
de 1960, quando foi iniciada a construção da Sede Social e Piscina. Nesta época, foi eleito suplente de vereador, já que também gostava de participar das campanhas políticas da cidade. Nos últimos anos de sua vida,
já aposentado, sempre mantendo a grande capacidade
de comunicação que o caracterizava, trabalhou ativamente no “Jornal de Botucatu.”

José Silva, Rua
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Airton; Maria Cecília, Osvaldo Roberto e Paulo Sergio,
que lhe deram sete netos e um bisneto. José Silva era o
nome de batismo, desde cedo apelidado de “Zico”, tendo
por característica esse apelido ser sempre acrescido da
função que desempenhava : Zico da Farmácia; Zico da
Sorocabana; Zico da Prefeitura e finalmente o apelido que
mais ele apreciou, e mais se identificou: “ Zico da Misericórdia”. A sua atuação na Santa Casa de Misericórdia, era
sempre voltada ao atendimento às pessoas mais necessitadas e humildes, o que lhe valeu o reconhecimento da
população através do carinho com o qual era tratado e
respeitado. Tinha tráfego fácil com as mais diferentes áreas
profissionais e políticas da cidade, do que se valia para
prestar auxílio às pessoas carentes que recorriam à Santa
Casa de Misericórdia. O grande feito de José Silva ( o
Zico ), foi o de oferecer um atendimento humano às pessoas que recorria à ele. Foi homem dedicado às causas
dos desafortunados, criando possibilidades de receberem
atendimento médico e hospitalar; Tanto amava a Santa
Casa de Misericórdia, que não tinha horário para lá comparecer, sempre o fazendo em função das solicitações que
eram feitas. E a alcunha de “Zico da Misericórdia” enfatizava que ele era voltado a prática constante da Misericórdia, dentro da sua possibilidade de atuação. Profissional dedicado, humilde, dinâmico , de relacionamento fácil e atuante em causas sociais e políticas.José Silva
faleceu no dia 05 de junho de 2001, em Botucatu, aos
85 anos e 6 meses.

Residencial Vila Di Capri – Lei Nº 4.914 de 28/04/
2008

José Simões, Rua

José Silva, mais conhecido como
“Zico” nasceu em 11 de dezembro de 1916 na cidade de Piracicaba (SP), filho de Alípio Silva e
Iracema Moreno Silva. Aos quatro meses de idade veio com a família para Botucatu, da cidade de
Piracicaba, onde fixou residência
por toda a sua vida. Começou a
trabalhar aos oito anos de idade, nas seguintes atividades : Entregador de pacotes na Farmácia do Sr. Cariola
( Bairro da Estação ); aos 13 anos, em 1929 ingressou,
como funcionário, na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, e ali permaneceu durante 30 longos anos, exercendo
os mais variados cargos de Escritório; Exerceu a função
de Administrador de Propriedade Agrícola em Rubião Junior, após sua aposentadoria; A convite, foi Chefe de Gabinete na gestão do Prefeito Amaral Amando de Barros;
Foi Diretor Administrativo, da Santa Casa de Misericórdia, por mais de 20 anos. Foi casado com a Profa. Nazareth Amorim Silva, com a qual teve quatro filhos : José

Nasceu em Botucatu nos idos de
04 de janeiro de 1907, vindo a falecer depois de uma brilhante
vida, da qual fez um verdadeiro
sacerdócio, em 08 de agosto de
1982 – Casado com a Sra. Maria
Conceição Rodrigues Simões,
também conhecida como Dona
Mariquinha, tornou-se pai de
dois filhos Shirley Simões e Jarbas Simões. O Farmacêutico José Simões, também conhecido como ZéMichely – compadre Zezinho e Zezinho da Farmácia Glória, era de hábitos simples. Gostava de atender aos pobres em sua farmácia, pescar no rio Tiete
( antes de ser represa ) no vizinho e extinto Porto
Martins. Gostava de jogar um extranho e difícil jogo.
. . Tre-sete. . . no qual era imbatível. Sua vida era
bastante ativa, gostava de fazer amigos. Não gostava de política e sempre se esquivava quando lhe pediam para ser vereador ou qualquer outro tipo de candidato. A sua trajetória profissional foi um verda-

Jardim Reflorenda – Decreto Nº 3.194/82
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deiro sacerdócio... Pai da pobreza atendeu até o último dia de sua vida de graça à todos os pobres que aportavam em sua farmácia. . . a conhecida farmácia Glória. Morreu pobre, deixou um nome limpo e um exemplo a ser seguido.

José Soares da Silva, Rua

Jardim Monte Mor II – Lei Nº 3.791 de 18/06/1998
Nasceu em 06 de janeiro de 1910, em Guarei (SP), sendo filho de Antonio Soares da Silva e Aparecida Caetano da Silva.Foi casado com a Sra. Antonia Marioto
da Silva e, desta união nasceram os filhos : Carlos,
Tereza, Alicio, Juracy, Judite, Adauto, Alzira, Armando, Joana e José Hilário.Trabalhou como lavrador e
era produtor de leite em seu sitio na região de Itatinga.
Faleceu em 08 de maio de 1971.

José de Souza, Rua
Parque dos Pinheiros –

Nasceu em Pirambóia, Estado de
São Paulo, no dia 14 de dezembro
de 1928. Era filho de Mathias de
Souza e de d.Laura Maria de Jesus
Souza. Casou-se em 22 de setembro de 1949, com a Sra. Jenny Gasparini de Souza. Dessa união nasceram oito filhos : José Carlos,
Sueli, Vera Lucia, João Carlos,
Gerson Antonio, Silvia Aparecida, Roseli Inês e Andréia Maria de Souza. José de Souza iniciou sua carreira profissional como ferroviário da antiga Estrada
de Ferro Sorocabana, época áurea da ferrovia paulista,
trabalhando como “graxeiro”em máquina à vapor. Aos
poucos foi conquistando promoções como a de “foguista” em máquina à óleo. Promovido à “maquinista”
passou a trabalhar com máquinas elétricas. Após 31
anos de dedicação à ferrovia, aposentou-se, já com a
empresa sob nova denominação : FEPASA. Toda a sua
vida foi pautada por grandes realizações, buscando cada
vez mais aperfeiçoar-se na execução de seu trabalho.
Participou ativamente da vida comunitária,atuando com
destaque em diversos setores da sociedade. José de
Souza faleceu no dia 17 de janeiro de 1978.

José de Souza, Sargento – Rua

Jardim Continental – Lei Nº 4.589 de 25/08/2004
Sargento José de Souza, nascido aos 17 dias de dezembro de 1940, na cidade de São Paulo, escolheu Botucatu , como sua terra natal. Casou-se com Maria do Carmo Galvão de Souza, com tem teve as filhas : Roberta
Cristina de Souza, Renata Cristina de Souza, Carina
Galvão de SouzaTrabalhou na Policia Militar do Esta-
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do de São Paulo, por 30 anos. Recebeu muitas medalhas de “Honra ao Mérito” por ótimos serviços prestados a comunidade. Como policial sua atitude foi sempre de ajudar aqueles que necessitavam de apoio social, atendeu muitas ocorrências de parturiente, salvou
vidas de desabamento causados pela natureza, trabalhou como voluntário na Defesa Civil. Após sua aposentadoria foi secretário da Associação de Subtenentes e Sargentos da Policia Militar pelo período de 13
anos. O Sargento José de Souza faleceu em 28/06/2003,
aos 62 anos de idade.

José Souza Nogueira, Praça
Distrito de Rubião Junior -

José de Souza Nogueira Filho, nascido em 03/11/1880
na fazenda de sua família em Paula Souza, filho de
José de Souza Nogueira nascido no Estado de Minas
Gerais.José de Souza Nogueira era filho de Joaquim
de Souza Pinto e sua esposa Rita Cândida Nogueira
Noronha do Ó. José de Souza Nogueira foi um verdadeiro patriarca. Foi casado três vezes : em primeiras
núpcias com Gertrudes Pires de Araújo Campos; em
segundas núpcias, consorciou-se com Maria de Lima;
enviuvando, pela segunda vez, consorciou-se com Ana
Andreoli, desse casamento não houve filhos. Dos seus
dois primeiros matrimônios, teve os filhos : Olímpia,
casada com Virgilio Maynardes; Rita, casada com Miguel Negrão; Joaquim Sobrinho, casado com Blandina
Alves Nogueira; Malvina, casada com Diógenes Gonçalves da Rocha; Maria, casada com Albino D’Avila;
João de Souza, casado com Maria de Souza Nogueira;
José, casado com Maria Galvão; Adelaide, casada com
Agenor Nogueira; América, casada com Paulo de Souza e Edras de Souza Nogueira, casado com Maria Luiza Antunes. José de Souza Nogueira Filho , casou-se,
em 1900, com Dona Maria Galvão de Souza, desse
casamento tiveram oito filhos : Juvita, Nestor, Argentina, Isaltina, Erlin, Iraci, Celso e Odila. Possuía uma
fazenda em Paula Souza onde sempre morou com sua
família. Faleceu no dia 25 de maio de 1965.

José Stéfano Cassetari, Avenida

Conj. Res. Souza Santos – Lei Nº 2.979 de 29/03/1990
Nasceu em São Bernardo do Campo (SP) em 04 de
março de 1911. Filho de Emilio e Angelina Cassetari.
Casou-se em Botucatu com a Profa. Cyra Campos Cassetari em 1932 e, tiveram os filhos : José Benedito,
Emilio Euclides, Joaquim Maria e Ana Maria Aparecida Cassettari.Com sua família transferiu-se para Botucatu em 1930, adquirindo a Padaria Esmeralda, permanecendo nesse ramo durante vários anos. Com a
venda do estabelecimento, passou a exercer a profissão de representante comercial de várias firmas de São
Paulo e de Botucatu dentre elas as Industrias Lunardi.
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Participou da vida política e religiosa da cidade, sendo
filiado ao P.S.D. ( Partido Social Democrático ) e pertenceu à Irmandade do Santíssimo. Faleceu em Botucatu aos 29 de março de 1969.

José Tarrento, Rua

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.441 de 13/10/2003
Nasceu em Botucatu em 15 de abril
de 1933, filho de José Joaquim Tarrento e Anna Theresa Tarrento. Foi
funcionário das empresas Blasi,
Schincariol, Duratex e empresário
contábil, proprietário de uma loja de
floricultura e uma escola de datilografia, sendo todas na Vila dos Lavradores. Foi membro da paróquia
do Sagrado Coração de Jesus e Coordenador das Festas
realizadas em prol dessa paróquia. Técnico Contábil, formado pela Escola Técnica de Comércio “Nossa Senhora
de Lourdes” La Salle. Foi assessor da Diretoria do Hospital Misericórdia de Botucatu e consultor contábil na administração do aeroporto de Botucatu. Era casado com
Claudice Maria Galvani Tarrento com quem teve os filhos : José Roberto, Solange Aparecida, Gilson Eduardo
e Giseli Alessandra.

José Thiago, Rua

Jardim Panorama – Decreto Nº 3.305 de 28/01/1983
José Thiago da Silva, nasceu em
Vargem Formosa ( Minas ) aos 30/
04/1905. Filho de Benedito José
da Silva e d. Perciliana Maria de
Morais. Funcionário da extinta
Estrada de Ferro Sorocabana no
período de 1932 a 1964. Casouse com a Sra. Sebastiana Santana
Thiago e tiveram 10 filhos : Jorge
Thiago da Silva, Geraldo, Jair, Jandira, Jaraci, Deodato, Terezinha, Jacira, Geni e Juares Thiago da Silva.Na
ferrovia exerceu várias funções entre elas a de Mestre
de Linha de Construção e Manutenção de Via. Como
Mestre de Linha foi responsável por vários trechos,
dentre os quais destacamos a construção do pátio de
Presidente Altino, Ramal de Santa Flora e Borebi.
Como Mestre de Linha de Manutenção foi responsável pela administração do trecho entre Presidente Prudente e Euclides da Cunha, no período de 1958 a 1964
época de sua aposentadoria. Como ferroviário, fundou
juntamente com outros companheiros a União Nacional dos Ferroviários, da qual foi Delegado por muitos
anos. Essa união deu origem ao atual Sindicato da Zona
Sorocabana. Como político foi membro do Diretório
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Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro ( PTB ), destacando-se na equipe que percorreu o norte e nordeste
do país na Campanha para Presidente da Republica do
então candidato Jânio da Silva Quadros. Foi candidato
à vereador em Botucatu pelo antigo Partido Democrático Brasileiro, em 1972, ficando como suplente. José
Thiago, faleceu no dia 04 de setembro de 1976.

José Titton, Rua

Altos da Serra – Lei Nº 3.890 de 26/05/1999
Nasceu em Pardinho no dia 08
de junho de 1906, época em que
a cidade era denominada de Espírito Santo do Rio Pardo. Filho do Sr. Benvenuto Titon e da
Sra. Estela Frederico; veio para
Botucatu aos sete anos de idade. Estudou na antiga Casa Pia,
onde cursou o primário e, em
1946, concluiu o curso de Artífice em desenho mecânico pela Escola Industrial “Dr.
Armando de Salles Oliveira”. Foi casado com a Sra.
Irene Bertani Titton e dessa união nasceram três filhos
: Maria José Titton, Braz Titton e Benvenuto Titton.
Trabalhou na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, hoje
Fepasa por 33 anos onde posteriormente foi Presidente da Associação dos Artífices ; trabalhou na APAE de
Botucatu de 1978 a 1986. Participou da Corporação
Musical do “Circulo Operário” e também da Corporação Musical “Dr. Damião Pinheiro Machado”, foi também sócio-fundador do Círculo Operário de Botucatu.
Católico praticante, atuou como Ministro da Eucaristia de 1979 até 1989, foi Presidente da Conferência
Vicentina Menino Deus desde sua fundação de 1954
até a987, além de incentivador da construção da Vila
Vicentina Menino Deus e idealizador e fundador da
Dispensa Vicentina no Bairro Alto. Faleceu em 12 de
abril de 1989.

José Torres Filho, Rua

Jardim Peabiru – Decreto Nº 2.695/79
Nasceu em Botucatu (SP), no dia 15/01/1909. Era filho de José da Rocha Torres e Cymodocéia Galvão da
Rocha Torres. Exerceu, por muitos anos, a profissão
de Tabelião em Botucatu. Faleceu na mesma cidade,
em 08/04/1974, estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

José Torres Sanches, Rua
Vila Operária – Decreto Nº 2.885/80

Nasceu no povoado de Bedar – Província de Almeria –
Espanha – no dia 31 de maio de 1884. Casou-se, na
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Espanha, com Maria Martins Lopes, sendo ambos, lavradores.
Com 22 anos de idade juntamente com sua esposa, alistou-se no
plano de imigração para o desenvolvimento da agricultura no
Brasil. No ano de 1907 embarcou num navio de passageiros,
juntamente com outras centenas
de espanhóis, para trabalharem
nas lavouras de café no Estado de São Paulo. José
Torres Sanches e sua esposa foram levados para a
Fazenda Santa Cruz – divisa de Botucatu e Pardinho
– onde trabalharam por dez anos. Após esses anos
vieram para a cidade e compraram uma Chácara no
Bairro Alto na rua Capitão José Paes de Almeida.
Nessa chácara desenvolveu um magnífico pomar e
uma excelente horta, comercializando os produtos
na feira livre de Botucatu. José Torres Sanches e sua
esposa Maria Martins Lopes tiveram 10 filhos – todos botucatuenses – Ana Torres Martins, Eduardo
Torres Martins, José Torres Martins, Isabel Torres
Martins, Isidro Torres Martins, Mario Torres Martins, Antonio Torres Martins, Encarnação Torres
Martins, Francisco Torres Martins e Vicente Torres
Martins. José Torres Sanches faleceu em Botucatu
no dia 30 de maio de 1956 – aos 72 anos de idade.

José Trevizo, Rua

Jardim Botucatu – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.495 de 05/03/1996
Natural de Botucatu, nasceu aos 22 de julho de 1923, filho de Ettore Trevizo e Maria Itália Bertola Trevizo. contraiu núpcias com a Sra. Lourdes Tofolli Trevizo, com
quem teve três filhos : Antonio Edson, Valter Edmur Trevizo e José Ailton. José Trevizo começou a trabalhar na
empresa Delson Ferro ( Porto de Santos ); foi proprietário
de caminhão de carga e descarga; motorista do DER (Departamento de Estradas de Rodagem ) e, em seguida promovido a Chefe de Turma, tudo o que fazia era elogiado,
pela sua sinceridade e honestidade. Faleceu em 10 de agosto de 1995.

José Vadilletti, Rua

Residencial Parque Primavera – Lei Nº 3.634 de 20/
05/1997
Nasceu em 15 de março de 1904, na cidade de Avaré
(SP), sendo filho de Eugenio Vadilletti e Maria Rita
de Jesus, imigrantes italianos. Era casado com a Sra.
Elisabeta Tropiano, e desta união nasceram cinco filhos, sendo eles : Salvador, Vicentina, Conceição,
Geraldo e Maria Aparecida. Trabalhou na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde, em 1961, veio a
aposentar-se e, neste mesmo ano mudou-se definiti-
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vamente para Botucatu, fixando residência à Rua
Armando Salles Oliveira, na Vila Maria. Era católico,
participando ativamente de atividades religiosas como
Congregação Mariana, sendo também, membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento e Irmão Vicentino. Na época das obras da construção da Igreja de Nossa
Senhora Menina da Vila Maria trabalhou como voluntário e, também tornou-se membro atuante da Comissão Organizadora dos Eventos da Paróquia. Faleceu
em 20 de janeiro de 1977.

José Ventrella, Rua

Jardim Reflorenda – Decreto Nº 3.198/82
Nasceu no dia 12 de julho de 1914
em Sorocaba/SP. Filho de Vicente Ventrella e Mariana Guazzeli.
Quando criança adorava musica.
Em 1921 frequentou a Escola de
Violino em Avaré/SP; em 1938,
com 24 anos, contraiu matrimonio com Inês de Marchi. José Ventrella era conhecido como “José
Vilmar”nome que assina a valsa
“Vivendo um Sonho”dedicada à senhorita Inez de
Marque. Foi alfaiate. Em 1940 instala, na Rua Amando de Barros, 844 excelente alfaiataria, costurando com
exemplar profissionalismo para famílias importantes
como Peduti, Minicucci,Pires de Campos, Cariola, Jaime Pinto, João Reis e muitos outros. José Ventrella,
faleceu em Botucatu, no dia 27 de setembro de 1978.

José Vitoriano Villas Boas, Cel; Rua
Centro – Lei Nº 41 de 25 de novembro de 1936.
Antiga Rua da Independência.

Nasceu em Santa Rita do Sapucaí – Minas Gerais –
Filho de Mariana da Palma Vilas Boas. Fazendeiro em
Botucatu, foi proprietário das Fazendas : Santana (Botucatu) ,Maravilha(Itatinga), São Joaquim e Santana (Candido Mota ), Bocaina ( Itatinga ), Maravilha (Botucatu),
Santana (Bofete). Casou-se com a Sra. Anita Villas Boas,
tendo, dessa união, sete filhos : José Freire Villas Boas,
Leôncio Villas Boas, Jandir Villas Boas, Lucinda Villas
Boas, Vitória Villas Boas, Iracema Villas Boas. José Vitoriano Villas Boas foi o primeiro Presidente da Santa
Casa de Misericórdia de Botucatu.

José Vizotto, Rua

Parque Residencial Serra Negra –
Lei Nº 3.658 de 06/08/1997
Nasceu em Botucatu(SP) aos 02
de março de 1892. Filho de Luiz
Vizotto e Maria Caminoto. Era casado com Luiza Paniguel e, desta
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união, nasceram 11 filhos. Trabalhou na antiga Estrada
de Ferro Sorocabana, onde aposentou-se em 1949. Faleceu em 02 de março de 1950.

Josefina Pinheiro Machado, Rua
Conj. Res. Frei Fidélis – Decreto Nº 1.576/68

Nasceu no dia 05 de setembro de
1859. Natural de Tietê/SP, veio
para Botucatu com 15 anos de idade. Seus pais Matheus Álvares
Bueno e Dona Gabriela Fausta de
Góes , portanto seu nome de solteira era Josefina Álvares Bueno.
Casou-se com Adolfo Pinheiro
Machado, neto do Capitão Gomes
Pinheiro que na época eram fazendeiros e doaram as
terras para a fundação da cidade de Botucatu.O casal
teve oito filhos: Luiz, Adolfo, Contram, Adolfina, Ana
Angélica, Aída, Josefina e Gabriela. Era uma mulher
extraordinária, muito apegada à família, sendo uma ótima esposa e mãe, era maravilhosa, humilde, carismática, sensível, delicada, compreensiva.Cuidava do lar,
dos filhos e seu hobe era o piano, tanto que ao completar noventa anos reuniu toda a família, e tocou em seu
piano “O Guarani” de Carlos Gomes e o “Hino Nacional Brasileiro”. Suas filhas Josefina e Gabriela estudaram na Escola Normal, formando-se professoras na primeira turma. Josefina lecionou na Fazenda Monte Alegre e a seguir no Grupo Escolar “Cardoso de Almeida”. Conhecida como “Moça”, casada com Domingos
José da Costa – natural de Portugal – Josefina faleceu
no dia 23 de maio de 1957, sendo sepultada em Botucatu.

Josephina Pinheiro Machado
Ciaccia, Profª.
Rua 2 e 6, Jardim Itália

A Profª. Josephina Pinheiro Machado Ciaccia (Dona Nina), nasceu em Botucatu em 6 de Novembro de 1904. Foram seus pais Coronel Matheus Gomes Pinheiro
Machado (Nhô Zico) e Anna
Joaquina Franco do Amaral. Dona
Nina era bisneta do Capitão José
Gomes Pinheiro, fundador de
Botucatu e sua esposa Anna Florisbella Machado de
Oliveira e Vasconcellos. Professora normalista, formada pela antiga Escola Normal de Botucatu, escola esta
que muito influiu em sua formação intelectual. Lecionou em diversas escolas de fazendas por nossa região,
tais como:- Redenção, Araquá, Edgardia e Fazenda
Velha. Foi professora em escola no Bairro do Capuava
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(perto de Pirambóia) e no Bairro de Anhumas, numa
época em que as professoras para se deslocarem até a
escola utilizavam as “Caronas” de velhos caminhões,
cavalos, carroças e charretes. Foi professora da famosa
dupla de cantores sertanejos “Tonico e Tinoco” e também do Dr. Olívio Stersa, renomado médico de
Botucatu, integrante e membro da “Academia
Botucatuense de Letras”. Dona Nina publicou uma coletânea de versos em homenagem as debutantes de 1955,
ano do 1º Centenário de Botucatu.
Dona Nina também lecionou na antiga escola do Prof°.
Renato, escola esta particular que preparava alunos para
concursos públicos; trabalhou ainda na Secretaria da
Educação, no escritório aqui de nossa cidade e na Secretaria da Escola Industrial, antes de se aposentar.
Casada com Paulo Ciaccia, tiveram os seguintes filhos:Eng. Paulo Pinheiro Machado Ciaccia, casado com a
economista Maria de Lourdes Oliveira e Profª. Ana Tereza Pinheiro Machado Ciaccia, casada com o advogado Dr. Osvaldo Rodrigues Caldas. Dona Nina. pessoa
culta e amabilíssima, professora bondosa e tolerante
com seu alunos, deixou-nos muita saudade, pois soube
cercar-se de amigos que lhe são muitos afeiçoados.
Dona Nina faleceu em 26 de Abril de 1981 e esta sepultada no Cemitério Portal das Cruzes.

Joseph Pierre Onkelinx, Rua

Jardim Santa Teresa – Lei Nº 3.050 de 13/11/1990
Natural de Landen ( Bélgica ),
onde nasceu em 16 de abril de
1911. Filho de Lambert Onkelinx
e Leontine Reynaerte. Graduado
em Ciências Coloniais pelo Alto
Instituto de Comércio da Universidade de Louvaina ( Bélgica )
sendo Licenciado em Ciências Politicas e Diplomáticas pela Escola de Ciências Políticas e Sociais
da Universidade de Louvaina e também em Economia
pelo Instituto de Pesquisas Econômicas da mesma Universidade. Foi, por diversas vezes, Secretário Assistente do “Conselho Colonial” em Bruxelas ( a mais
importante instituição legislativa belga depois do Parlamento ). De 1951 a 1960 foi Membro do Conselho
do Congo em Leopoldiville e do Conselho Provincial
de Katanga ( Congo Belga ). Devida à sua atividade
“sui generis” no campo da Economia, o Prof. Pierre
foi nomeado Chefe de Gabinete no Governo de Moise
Tsmombe. Democrata por instinto, saturado do mais
profundo sentimento de solidariedade humana, acharam os Governos da Itália e Bélgica – pelos relevantes
serviços prestados à sua pátria – condecora-lo com as
respectivas comendas : “Cavaliere Nell Ordine Al
Mérito Della Republica Italiana”e “Cavalier de L Ordre de Leopoldo II de Belgique”. O Prof. Pierre, como
era conhecido nos meios culturais , educacionais de
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Botucatu, foi professor de Economia na antiga Faculdade de Filosofia de Botucatu ( hoje UNIFAC ). Conhecedor dos clássicos, escrevia muito bem, tendo colaborado na imprensa botucatuense.

lina Maria Conceição Soares. Posteriormente, passou
a residir na Vila dos Lavradores onde estabeleceu-se
como açougueiro, isso em 1910 até 1941. Josias Pires
do Amaral, faleceu em 21 de dezembro de 1948.

Josias de Paiva Pinheiro, Praça

Júlia Henrique Ataide Ribeiro, Rua

Conj. Hab. Arnaldo Leota de Mello – Lei Nº 2.805 de
13/04/1989
Nasceu em Jacutinga (MG) aos 12
de agosto de 1907 e, faleceu em
Campinas (SP) aos 09 de dezembro de 1987. Filho de Américo de
Paiva Pinheiro e Otília Pereira Pinheiro. Exerceu os cargos de Escrivão e Coletor Estadual em diversas cidades do interior. Transferindo-se para Botucatu, residiu
nessa cidade durante quase dez anos, prestando serviços como Fiscal de Rendas na Delegacia Regional da
Fazenda. Aposentou-se em 1960, mudando-se para Campinas, onde permaneceu, até o seu falecimento em 1987.
Assíduo colaborador do jornal “Correio de Botucatu”, recebeu homenagem da Câmara Municipal por seu trabalho “O Dia da Pátria”, em homenagem ao Sesquicentenário da Independência do Brasil, publicado nesse mesmo
jornal. Foi membro da Academia Castro Alves de Letras,
Salvador, BA; de Letras de São João Del Rey, MG; de
Letras de Uruguaiana, RS; de Trovadores da Fronteira
Sudoeste de Uruguaiana,RS; Internacional de Letras Três
Fronteiras- Brasil, Argentina, Uruguai e, Campineira de
Letras e Artes, Campinas, SP. Foi Presidente Regional do
Estado de São Paulo da União Brasileira de Trovadores;
Presidente da União Brasileira de Trovadores – Secção
de Campinas – Pertenceu à Casa do Poeta de São Paulo,
Nilópolis (RJ). É detentor do Diploma de Honra e de Companheiro do Círculo de Cultura Luso-Brasileira e LusoEspanhola “Eduardo Leite Ventura” de Lisboa – Portugal. Josias de Paiva Pinheiro era casado com Lazara Fonseca Pinheiro e tiveram os filhos : Eng. Josias Glauco de
Paiva Pinheiro, Profa. Regina Maura de Paiva Pinheiro, Prof. Paulo Américo de Paiva Pinheiro, Profa. Ivone Marlene de Paiva Pinheiro e Dr. Luis Carlos de Paiva Pinheiro.

Josias Pires do Amaral, Rua

Jardim Planalto – Lei Nº 2.815 de 10/05/1989
Nasceu em Brotas, Estado de São
Paulo, em 07 de outubro de 1870.
Veio para a cidade de Botucatu em
1890, residindo na antiga Rua do
Sapo – hoje Rangel Pestana. Trabalhou como Lenhador e na Mina
de Asfalto.Casou-se na cidade
paulista de Tiete, com dona Vita-

Parque Res. Serra Negra – Lei Nº 3.639 de 28/05/1997

Nasceu em 25 de setembro de 1917, em Piapara, sendo
filha de Batista Henrique Ataíde e Maria Antonia da
Conceição. Era casada com o Sr. Benedito Pedro Ribeiro, e desta união nasceram sete filhos, sendo eles :
Odete, Oswaldo, Adhemar, Guiomar, Waldemar, Vera
e Waldemar Luiz. Faleceu em 26 de março de 1996
aos 79 anos de idade.

Juliano A dos Santos, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.909 de 30/06/1999
Nasceu na cidade de Botucatu, em 12 de janeiro de 1975,
sendo filho do casal Nelson dos Santos e Jandira Costa
dos Santos. Era membro permanente da Comunidade de
Jovens da Igreja Nossa Senhora Menina de Vila Maria.
Cursava a Universidade, fazendo o Curso de Ciências Contábeis na UNIFAC. Juliano faleceu tragicamente em um
acidente automobilístico, em 24 de junho de 1995.

Julierme Abreu e Castro, Rua

Recreio Barra do Capivara – Lei Nº 2.882 de 12/09/1989
Natural de Manhuaçu (MG) em 05 de setembro de
1931. Era filho de Juvenil de Castro, Tabelião de Cartório, e Hermogênea de Castro Abreu. Serviu o exército no Regimento Escola de Artilharia. Residiu em Quatá
(SP), onde iniciou a sua carreira de professor em 1956
no Grupo Escolar “Gabriel Monteiro da Silva”. Mudou-se para Laranjal Paulista onde lecionou no Ginásio Estadual “Cesário Carlos de Almeida”, eté 1962.
Transferiu-se para Botucatu onde lecionou no antigo
Ginásio Estadual da Vila dos Lavradores ( hoje EEPG
Prof. Euclides de Carvalho Campos ), na Escola Industrial “Dr. Armando Salles de Oliveira” e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Instituição Toledo de Ensino, no curso de Geografia; nesta última
trabalhou na cadeira de Antropologia. Era casado com
a Sra. Maria Luiza Martins de Castro. Trabalhou no
Conselho Nacional de Geografia, órgão pertencente ao
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, entre
1951 1 1954, como estagiário. Foi Diretor do jornal
“A Tribuna”, em Laranjal Paulista. Lecionou, também,
no Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida”,
em Botucatu. Licenciou-se e tornou-se bacharel em
Geografia e História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Brasil, no Rio de
Janeiro, ocasião em que também começou a vida pro-
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fissional no Conselho Nacional de Geografia. No Rio
de Janeiro, lecionou História e Geografia em diversas
escolas. Depois de Botucatu, mudou-se para Piracicaba, onde lecionou, como professor secundário efetivo,
no Ginásio Estadual “Pro. Elias de Melo Ayres”, na
cadeira de Geografia, na qual era efetivo desde 1956.
Escreveu livros didáticos para o curso ginasial, depois,
primeiro grau, no Instituto Brasileiro de Edições Pedagógicas (IBEP), posteriormente incorporado pela Companhia Editora Nacional. Na década de 1960, seus livros de Geografia, História e Estudos Sociais estiveram sempre entre os mais vendidos no país. No final
de sua vida o ilustre professor passou a residir em um
rancho na região do Rio Bonito, em Botucatu.Faleceu
em 09 de outubro de 1983, na cidade de São Paulo.

Julio Dorini, Rua

Vila Jahu – Lei Nº 600 de 06/06/1957
A família Dorini é originaria de
Firenze, Itália, onde provavelmente nasceu o pai do Sr. Julio Dorini. Por volta de 1860, devido à crise que assolava a Itália na metade
do século XIX, o pai de Julio foi
morar em Trevilho, na região de
Bérgamo, próximo a Milão no
norte da Itália, onde passaram a
trabalhar como agricultores. Julio
Dorini nasceu à 16 de abril de 1877, em Trevilho, filho
de José Dorini e Tereza Pacci, e quando acabava de
completar 13 anos, seu pai faleceu. Com a grande crise
a sua família não conseguia mais sobreviver na Itália,
quando em 1890, por iniciativa de Julio, o caçula da
família, todos vieram para o Brasil como imigrantes
para trabalhar nas lavouras de café. Júlio veio para Botucatu, juntamente com sua mãe, sua irmã Maria, e seus
irmãos Jácomo e Batista, indo trabalhar como colono
na Fazenda Cintra, atual fazenda Saúde, onde conheceu d. Luiza Gasparotto, com quem veio a se casar em
1898, e com quem teve sete filhos : Amábile, José,
Mario, Luiz, Antonio, Abílio e Júlia. Luiza, faleceu com
58 anos em 09 de setembro de 1939. Como seus irmãos Jácomo e Batista, também Júlio conseguiu, por
volta de 1910, amealhar algumas economias para dar
como entrada na compra de um sítio com 33 alqueires,
denominado Boa Vista, no Bairro do mesmo nome, no
vizinho município de São Manuel, ficando com uma
divida que montava 5.000$000 ( Cinco Contos de Reis
) que só pode ser paga no decorrer de 12 anos de muito
trabalho e intensa economia.Em 1929, muda-se para
Botucatu. A partir daí, Júlio começou a progredir, a
ponto de em 1939, quando faleceu sua esposa Luiza
possuir seis Fazendas de café, todas montadas com benfeitorias como água encanada, energia elétrica, casa
para colonos, inclusive com máquina de beneficiar

RUAS BOTUCATUENSES
café.Montou uma casa de secos e molhados em Toledo, que se denominava “Casa Dorini”. Em 1947 fundou a SADORIN, Serraria Santo Antonio S/A, na Vila
Jaú, em Botucatu; esse estabelecimento sem dúvida deu
o impulso inicial para o progresso dessa Vila, com a
construção de seis casas para os funcionários da mesma, além das instalações da Serraria. Júlio Dorini residiu por muitos anos na Rua General Telles, 80, até a
data de seu falecimento em 19 de dezembro de 1950,
aos 73 anos de idade.

Julio Marcondes Salgado,Gal.;Rua
Vila Silvinha – Lei Nº 405 de 29 de julho de 1932.

Nasceu em Pindamonhangaba
(SP) a 1o de junho de 1890. Alistou-se na Força Pública de São
Paulo como soldado do Regimento de Cavalaria, recebendo várias
promoções até chegar ao posto de
general comandante. Herói da Revolução Constitucionalista de
1932 e Comandante da Força Pública do Estado de São Paulo. O General Salgado era o
homem excepcionalmente indicado para dirigir os destinos da Força Publica em tão delicado momento da
história paulista Oficial ainda moço para o posto que
ocupava, pois morreu aos 42 anos de idade, fez rápida
e brilhante carreira e teve destacada atuação como legalista, na revolta de 1924, a ponto do seu valor e bravura
serem proclamados pelo próprio inimigo. Contudo, já por
força de seu temperamento, um tanto retraído, embora,
em nada colhidisse com suas maneiras delicadas e o seu
porte modesto, já por servir na arma de cavalaria, onde se
fez e grangeou notoriedade. Faleceu em São Paulo a 23
de julho de 1932,vitima da explosão de tubo-lança granadas então sendo experimentado.

Julio Prestes, Dr.;Rua

Centro/Bairro Alto – Lei Nº 21 de 24/04/1948
Antiga rua Paraíba.
Político brasileiro, Júlio Prestes
de Albuquerque nasceu em Itapetininga, São Pauloem 1882. Diplomado pela Faculdade de Direito de São Paulo (1906), iniciou
sua carreira política como Deputado Estadual (1906/1924) passando depois à Câmara Federal.
Líder da maioria do governo Washington Luís (1926/1927), foi
eleito Presidente de São Paulo,
em sucessão a Carlos de Campos (1927/1930), candidato oficial à Presidência da República, eleito e reconhecido, não tomou posse em virtude da Revolução de
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1930. Seguiu então para o exílio. Ao retornar à pátria ,
não mais pensou em política, vivendo na sua fazenda,
em Itapetininga, dedicado exclusivamente aos problemas agrícolas.Faleceu em 1946.

Julião Pires de Campos, Rua

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.556 de 03/06/2004
Julião Pires de Campos nasceu no
ano de 1871, na cidade de Tietê
(SP). Era filho de José Pires de
Campos e Innocência Leopoldina
de Almeida. Descendente de tradicional família PIRES, com raízes nos primórdios da fandação do
Reino de Portugal por Dom Affonso Henriques, a partir do Condado de Porto Cale. Julião Pires de Campos chegou à
Botucatu em 1883, com seus pais, que para cá se mudaram. A família instalou-se no subúrbio da cidade, na
região do bairro Lavapés. Aí seu pai adquiriu terras
para exercer suas atividades, no que foi muito ajudado
pelo filho Julião. Em suas terras, haviam instalado olaria e moinho de fubá, e exploravam, ainda, uma pedreira à margem do Ribeirão Lavapés. Julião possuía
carreta e carros de boi, e se dedicava, além da lida na
terra, também, a transportes diversos no município,
como cereais, lenha que fornecia para alimentar os fogões da época. Em 1893, adquiriu terra para cultura,
na fazenda Janeiro, na Freguesia do Espírito Santo do
Rio Pardo (Pardinho). Na mata ali existente, extraia
lenha que fornecia aos moradores de Botucatu e toras
às serrarias da rua Curuzu. Participou da construção
dos prédios da Santa Casa, Caridade Portuguesa, Grupo Escolar Cardoso de Almeida,Cadeia Pública (velha) e de particulares, transportando e, ou fornecendo
material. Participou, também, da construção da adutora de captação e condução de água encanada do Rio
Pardo para a caixa-reservatório construída, para suprimento da população, nos altos da cidade ( local onde
hoje se encontra o Espaço Cultural ), transportando os
canos chegados pela ferrovia para a obra.Foi proprietário de terras na Fazenda Palmeiras 1922). Possuiu
excelente açougue na rua Curuzu onde comercializava
carne suína. Casou-se com Maria Rizoleta de Campos
Mello, filha de Prudente Pires de Campos e Maria Francisca de Mello. Julião Pires de Campos faleceu em Botucatu aos 21/08/1931 e está sepultado no Cemitério
“Portal das Cruzes”.

Julio Vaz de Carvalho, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto Nº 1.883/71
Julio Vaz de Carvalho nasceu em Ançãn - Portugal aos 06 de novembro de 1884, filho de Luiz Vaz de Carvalho e Dona Joaquina de Oliveira imigrou para o Bra-

221
sil em 1906, com 21 anos de idade. Estabeleceu-se em Mineiros do
Tietê, onde exerceu a profissão de
construtor-civil. Na cidade de Mineiros conheceu Donata Pacci, natural de Petrurado Sur Gio – Itália
- filha de Inácio Pacci e Agda Pacci, com quem se casou em 1909
em uma fazenda da mesma cidade. Com Donata, Julio teve nove filhos : Joaquim, Narcisa, Aurélio, Luiz, João, Julio, Antonio, Onélia e Milton. Em 1924, mudou-se para a cidade de Botucatu,
onde dedicou-se ao comércio em seu estabelecimento
denominado “Botequim Ançanense”, localizado na rua
Jaguaribe, 1030. Como resposta de uma atividade comercial bem sucedida, Julio investiu parte de seu lucro
em terrenos da região, vindo até doar como forma de
contribuição à população botucatuense o atual Campo
do Inca, que na época tinha a finalidade inicial de cemitério. Após 15 anos, Julio vendeu seu estabelecimento para o Sr. Luiz Guido Basso, que deu continuidade
para o Botequim por mais 20 anos. Após a venda do
Botequim, Julio construiu nova residência na atual rua
Dr. Guimarães, onde dedicou-se à confeitaria e distribuição de doces para os bares da região até 1960. Em
1960, sua esposa Donata Pacci faleceu, abalando-o profundamente, quando intensificou a sua dedicação à Igreja Cristã do Brasil. Julio Vaz de Carvalho faleceu no
dia 30 de setembro de 1969, com 85 anos de idade.

Jurandir Trench, Rua

Parque Santa Ignês – Decreto Nº 2.883/80
Nasceu em 24 de junho de 1904
em Itatinga, na Fazenda Banharão
e criou-se com seus oito irmãos em
Botucatu, na fazenda Santana,
onde seu pai era administrador.
Era filho de Mario Trench e Mariana Villas Boas Trench. Estudou
na Escola Normal, atual EECA,
porém nunca exerceu a profissão
de professor. Preferiu cursar em seguida uma escola
de comércio. Sua profissão era comerciário. Na década de 1920 trabalhava em Marília, quando Emilio
Peduti convidou-o a integrar a equipe da recém-fundada Empresa Teatral Peduti e como era botucatuense de coração, viu a oportunidade de poder retornar à cidade que adotara. Militou sempre pela UDN,
até a sua extinção durante a ditadura militar. Em 1936
foi eleito vereador foi eleito vereador pelo Partido
Constitucionalista. Indicado Prefeito, ocupou o cargo de 02/08/1937 a 05/05/1938. Durante a sua gestão assinou portaria isentando de pagamento de taxas e impostos municipais à todas as Instituições de
Caridade – devidamente regulamentadas – existen-
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tes no município. Casou-se em 1945 com Áurea
Gouvêa Trench com quem teve dois filhos : Marta e
Mario. Faleceu em 23 de dezembro de 1969.

Justiniano de Jesus Santarém, Rua
Jardim Aeroporto – Lei Nº 3.659 de 06/08/1997

Nasceu em 21 de abril de 1906. Filho de João Antonio
Santarém e da Sra. Delfina de Jesus Santarém. Foi casado
com a Sra. Francisca de Souza Santarém, e desta união
nasceram 10 filhos dos quais dois falecidos: Celina, Cinira, Cecília, Cirlei, Silvia, Antonia, Francisco e Alcides.
Trabalhou na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, por 32
anos, de setembro de 1935 até março de 1967, quando
aposentou-se. Residiu em Botucatu por mais de 50 anos.
Faleceu em 21 de janeiro de 1987.

Justino Miranda Camargo, Rua
Jardim Mirante – Lei Nº 2.740 de 26/10/1988

Era presbítero. Justino Miranda
Camargo nasceu em Laranjal Paulista. Fez os primeiros estudos em
sua cidade natal. Veio para Botucatu em 1934 para trabalhar como
padeiro. Trabalhou, por muitos
anos, na padaria Esmeralda. Era extremamente religioso. Possuía profundo conhecimento da palavra
divina.Devido à sua dedicação aos trabalhos da igreja e
da evangelização, Justino Miranda de Camargo foi agraciado com o Diploma de Presbítero Emérito. Casou-se
com a Sra. Eulália Miranda e, dessa união nasceram :
Jaime,Líbero, Ignês, José, Josué, Dirce, Paulo, Wilson,
Walter, Justino, Darwin. Faleceu em Botucatu aos 72 anos.

Juvêncio de Moura, Rua
Vila Silvinha –

Nasceu em Botucatu no dia 25
de dezembro de 1915. Iniciou sua
vida prática como chofer ( motorista ) da Casa Amando onde dedicou grande parte de sua vida.
Casou-se com a Sra. Francisca
Melek de Moura com quem teve
dois filhos : Rufino e José Eduardo de Moura. Posteriormente
adotou mais dois filhos : Auta Antunes e José Roberto Vieira. Muito conhecido na cidade
de Botucatu e querido por todos. No comércio, Juvêncio,
com uma carroça, entregava as compras nas residências.
Trabalhador exemplar e muito estimado pela família
Amando de Barros.Juvêncio de Moura faleceu em 1960.
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L

La Salle, Rua

Vila Nova Botucatu – Decreto Nº 2.370/75
São João Batista de La Salle nasceu em Reims, cidade do norte da
França, em 30 de abril de 1651. Seu
pai, Luiz de La Salle é nobre; é
Conselheiro do Rei de França na
mesma cidade de Reims. Em 1662
entra para o Seminário. Recebe no
lar e na escola instrução e educação esmerada. Em 1670, cursa Teologia na Universidade de Sorbone – Paris – No ano
de 1678, aos 27 anos, é ordenado sacerdote na Catedral de Reims. Dois anos após – 1680 – defende uma
formidável tese, recebendo, para alegria de todos, o
grau de Doutor em Teologia. Homem de visão ampla e
aguda, La Salle acredita no valor da pessoa humana,
sem distinção de classe social. Embalado pela Fé no
Evangelho, pelo desejo de oferecer oportunidades para
que também os pobres tenham meios de se desenvolverem, convida uns companheiros e forma uma equipe. Era o inicio de uma obra singular : o Instituto dos
Irmãos das Escolas Cristãs. La Salle e sua equipe apresentam-se a humanidade como os revolucionários na
educação. Derruba os preconceitos de classe, transforma o método de ensino, promove pela educação os mais
pobres. Graças a grandes benfeitores, estabelece o ensino gratuito. Torna-se o pioneiro na democratização
do ensino e da educação, até então reservado aos
ricos.Faleceu em Ruão a 7 de abril de 1719, com 68
anos de idade. Sua obra continua através dos séculos.
Em 1900 é canonizado . No tricentenário de seu nascimento, em vista do dinamismo internacional de sua
obra é declarado por Pio XII, o Patrono Universal de
todos os Educadores.

Laurindo Isidoro Jaqueta, Rua
Jardim Paraíso – Decreto Nº 2.366/75
Nasceu em Botucatu, aos 05 de
abril de 1910. Filho de Paschoal
Jaqueta e Carolina Lali Jaqueta.
Casou-se com a Sra. Ana Santi Jaqueta, nascendo, desse consórcio ,
três filhos : Heddy Jaqueta, José
Maria Jaqueta e Maria Salete Ja-
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queta. Laurindo Isidoro Jaqueta, serviu na Revolução
Constitucionalista de 1932. Foi jogador de futebol do
Comercial Futebol Clube em 1935, esse Clube localizava-se na Vila dos Lavradores. Era alfaiate de profissão, tendo trabalhado ao lado de Toni Carmelo e Antonio Toreli. Foi fundador do Centro Social Cívico da
Vila dos Lavradores, que funcionou durante muitos
anos. Foi comerciante, proprietário da Casa Santa Terezinha. Era arbitro de futebol da Federação Paulista
de Futebol; foi treinador e presidente da Associação
Atlética Ferroviária. Foi eleito vereador por várias legislaturas, tendo sido presidente da Câmara Legislativa nos anos de 1961, 1963 e 1965. Católico praticante
foi por várias vezes presidente da Congregação Mariana da Vila dos Lavradores, também foi presidente de
várias conferencias Vicentinas e membro do Conselho
Central Vicentino de Botucatu. Entre suas atividades
religiosas, foi organizador do coral da igreja do Sagrado Coração de Jesus, participando de todas as atividades religiosas e sociais da paróquia. Dentre outras foi
oficial do Cartório de Registro Civil da Vila dos Lavradores. Laurindo Isidoro Jaqueta era conhecido por
Lauro Jaqueta. Escrevia para jornais. Faleceu em 18
de junho de 1972, em acidente de automóvel na estrada vicinal entre Botucatu e Pardinho, após ter realizado um casamento.

Lair Lacerda, Rua

Jardim Ciranda – Lei Nº 3.926 de 09/09/1999
Lair Lacerda nasceu em Santos, no dia 12 de setembro
de 1933, sendo filho do Sr. Francisco Lacerda e da Sra.
Guilhermina Soares Lacerda. Estudou na Escola Industrial, onde aprendeu os princípios da marcenaria,
aperfeiçoados com a prática nas oficinas de Vô Ferrúcio. Foi um apaixonado pela fotografia. Estudou essa
bela arte, por correspondência. Ganhou muitos concursos Kodak. Ingressou como fotógrafo na UNESP,
onde aposentou-se. Era casado com a Sra. Maria Helena de Oliveira e desta união nasceu o filho Lair Lacerda Junior. Faleceu em 04 de novembro de 1996.

Layre Colino, Rua

Conj. Hab. A H Delevedove – Lei Nº 3.3.190 de 29/
09/1992
Nasceu em 15 de fevereiro de 1925, em Botucatu. Filho de Turíbio Colino e Dona Maria Ribeiro Colino.
Desde pequeno trabalhou no estabelecimento comercial de seu pai. Aos 16 anos de idade começou sua vida
de viajante, trabalhou em firmas como : Barbeta ( Botucatu ), Tecidos Antenori (São Paulo ) e Laboratório
Squib ( São Paulo ). Em Botucatu, adquiriu o estabele-
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cimento de seu pai, depois abriu a Firma Disimaq que
vendia tratores e implementos agrícolas. Devido à sua
deficiência visual necessitou abandonar os estudos
muito cedo. Tornou-se um autodidata, treinando sua
memória.Apesar de não ter condições de saúde favorável para o estudo, era um homem de vasto conhecimento e de grandes experiências. Casou-se com a Professora Esther Winckler e dessa união nasceram os filhos Layre Colino Junior, José Roberto, Carmen Silvia, Vera e Neusa. Era político nato, sem nunca exercer cargo algum. Tinha livre acesso ao Palácio do
Governo e demais Secretarias do Estado, onde trabalhava por Botucatu, sem alarde e sem remuneração. Foi um lutador. Com sua visão cada vez pior,
abandonou o comércio para exercer a profissão de
Corretor de Imóveis.

Layre Pereira Bueno, Rua

Recreio Retiro do Rio Bonito – Lei Nº 4.851 de 26/11/
2007
Nasceu em Maristela/SP, no dia
1º de julho de 1928. Filho de Ataliba Pereira Bueno e Nathália de
Souza. Concluiu o ensino primário no município de Maristela/SP.
Foi funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana, exercendo a função de Chefe de Trem. Casou-se
com a Sra. Jandira Pedroso dos
Santos, com quem teve um filho, Mauro Pereira Bueno. Veio para Botucatu e foi pescador profissional e
esportivo no Rio Bonito Camping e Náutica, sendo um
dos colaboradores na construção do barracão e da igreja
daquela localidade. Morou por trinta anos no Rio Bonito. Participou de procissões de barcos, sendo ganhador de troféus. Foi jogador de bocha e era uma pessoa muito conhecida no Porto Said, na Vila Real de
Barra Bonita – Mina e redondezas. Sempre prestou
socorro às pessoas doentes e auxiliava em buscas na
busca de pessoas que se afogavam no rio Tietê. Layre
Pereira Bueno, faleceu em 06 de maio de 2005, na
Unesp de Botucatu.

Laurentina Maria da Luz Bueno,
Rua
Projeto de Lei Nº 080 de 29/11/2006
Vila Real de Barra Bonita

Nasceu em Porangaba (SP), aos 08 de março de 1923
e faleceu em Botucatu (SP) em 09 de maio de 1998.
Era viúva do Sr. Anízio Manuel Bueno, cujo casamento foi realizado em Bofete (SP) no dia 10/10/1959. Teve
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os filhos : Ovidia, João, Tereza, José Aparecido, Izildinha e Paulo. Mulher dedicada ao trabalho agrícola,
sempre labutou para o sustento do lar, sendo considerada a primeira mulher a trabalhar como “bóia fria”.
Residiu por muitos anos no Bairro Alto, onde era muito estimada pelos moradores daquela região, por ser
muito prestativa aos movimentos sociais da região.

Lazaro Martinho Gomes do Amaral,
Rua
Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.782 de 03/06/
1998

O Sr. Lazaro é natural do Distrito de Vitoriana, Botucatu, nascido em 03 de março de 1951, sendo filho de
Oliveira Gomes do Amaral e Aparecida Soares de Godoy Amaral. Era casado com a Sra. Maria Lucia de
Almeida Amaral e os filhos Larissa e Rodrigo. Trabalhou na Radio PRF-8 e nas Empresas Duratex, Nauplas e Curtume Paulista. Ingressou na Policia Civil em
1977 e, na Instituição, ocupou o cargo de Chefe da Investigação no 3o Distrito Policial. O Sr. Lazaro, conhecido popularmente por “Martinho”, pela sua maneira
atenciosa e educada no trato com seus semelhantes,
conquistou a simpatia e admiração de uma legião de
amigos. Foi um grande esportista e colaborador do esporte amador da cidade. Faleceu no dia 19 de novembro de 1996.

Lázaro Ramos Nogueira, Rua

Jardim Vista Linda – Lei Nº 3.480 de 05/12/1995
Nasceu no dia 07 de janeiro de 1911, no Bairro de
Anhumas, município de Botucatu. Filho de Manoel
Luiz Nogueira e Dona Maria Joaquina de Jesus
Nogueira.Casou-se em primeiras núpcias com Maria
Gonçalves Nogueira com quem teve os filhos : Joaquim Ramos Nogueira e Ana Ramos Nogueira – que
faleceu com dois meses de idade – Ficou viúvo após
três anos de casado e, casou-se, em segundas núpcias ,
com Maria Teodoro Nogueira. Durante a sua vida de
Lavrador ocupou o cargo de Inspetor de Quarteirão por
12 anos em Anhumas. Foi Inspetor de Caminho desde
1943 até 1949. Foi líder e fundador da capela de Nossa
Senhora Aparecida ( Anhumas ). Faleceu no dia 09 de
junho de 1987, aos 76 anos de idade.

Lázaro Silva, Rua

Jardim Botucatu – Distrito de Rubião Junior –
Lei Nº 3.492 de 05/03/1996
Nasceu em Anhembi (SP), aos 16 de junho de 1914.
Filho de Joaquim Antonio da Silva e da Sra. Zulmira
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Maria da Conceição. Foi lavrador até o ano de de 1941,
quando foi admitido na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, na qual trabalhou por 31 anos. Aposentou-se
em 1972. Radicado no Distrito de Rubião Junior, desde 1951, foi casado com dona Luiza Antonia da Silva,
e de seu casamento nasceram seis filhos: Cinira
Antonia,Eugenia Antonia, Marcana , Ana Maria, Luiza Helena e Conceição Antonia da Silva.Muito estimado pelos moradores de Rubião Junior, era conhecido como “Lazinho Capivara”. Foi proprietário dos sítios Santo Antonio, São José e uma Chácara. Faleceu
em 15 de agosto de 1979.

Lázaro de Toledo, Rua

Colinas do Paraíso – Lei Nº 4.111 de 13/12/2000
Filho de José Francisco de Toledo e de Dona Bárbara
Thereza de Toledo, nasceu na cidade de Itatinga (SP)
aos 29 dias de maio de 1925. Cursou o primeiro grau.
Casou-se com Apparecida Spadotto de Toledo em 28
de maio de 1954, tiveram dois filhos : José Henrique
Spadotto de Toledo e Anderson Luiz Spadotto de Toledo. Em 1948, trabalhou na empresa Camargo Corrêa
S/A, em 1950 na Empresa de Ônibus Trevisani; neste
mesmo ano passou a ser funcionário público federal,
lotado na Empresa de Correios e Telégrafos onde ocupava a função de Carteiro. Após anos de trabalho aposentou-se em 1979, conquistando a amizade e o respeito da população a que servia. Faleceu em 21 de
março de 1999, aos 73 anos.

Leonardo Villas Boas, Avenida
Vila Nova Botucatu – Lei 982 de 20/12/1961

Leonardo Benedito Villas Boas,
nasceu em Botucatu aos 28 de
março de 1918. Filho do Dr. Agnelo Villas Boas e da Sra. Arlinda
Villas Boas . Seu pai era mineiro
de Campanha e sua mãe paulista
de Itapira.Leonardo desde muito
cedo interessou-se pelos estudos
sobre os sertões, continuando o hábito que o pai, fazendeiro e advogado, lhe havia ensinado. Leonardo lia livros e discutia com seus irmãos
seu futuro. Eram três irmãos entusiasmados pelo mesmo assunto: Orlando, Cláudio e Leonardo. Cláudio com
um mapa do Brasil sempre à mão, era o mais entusiasta dos três propondo uma volta ao interior. No começo
de 1941 Leonardo perdeu o pai, cinco meses depois de
sua mãe. Terminava aí a vida coletiva de uma família,
num enorme e velho casarão no bairro dos Pinheiros.
Orlando, Cláudio e Leonardo resolveram morar numa
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pensão na esquina das ruas Marquês de Itu e Bento
Freitas, mais próximos do centro, enquanto os outros
irmãos foram instalados em outras residências.Nessa
época os três trabalhavam no centro da cidade. Leonardo era funcionário de uma empresa distribuidora
de gás para geladeira.Cláudio era entregador de avisos
da Prefeitura e Orlando era funcionário da Esso Standard. Foi naquela pensão que a vida dos três mudou.
Leonardo preocupava-se em adquirir conhecimentos e
transmitir aos povos que futuramente conquistaria.
Dominava melhor a língua indígena , falava corretamente o camaiurá, uma subdivisão do tupi, procurava
estudar muito em casa lendo e interpretando mapas.
Juntamente com Orlando e Cláudio percorriam rios e
florestas. Conheciam e admiravam o trabalho do Marechal Rondon que instituíra no país uma política de
proteção ao índio e respeito às suas terras.A prática foi
a principal responsável pela sua educação, pois na tarefa de caminhar pelo mato tinha que desenvolver várias técnicas e conhecimentos. Em 1942, durante a Segunda Grande Guerra, o Brasil iniciou a campanha da
“Marcha para o Oeste”, Leonardo e seus dois irmãos
entusiasmados com a idéia viajaram para Goiás. Na
viagem encontraram a expedição Roncador Xingu e
ingressando na mesma.Naquele tempo, o Rio das Mortes, no Mato Grosso, era o limite máximo dos brancos.
Além deles viviam os Xavantes, índios que ainda não
tinham contato com os brancos. A expedição tinha a
intenção de desvendar o outro lado. Leonardo, Orlando e Cláudio foram na vanguarda, caminhando pelo
mato, construindo canoas, até encontrar as tribos do
Xingu depois de anos de trabalho. Foram até o rio Teles Pires : naquele tempo havia um interesse enorme
do governo em abrir um campo de pouso na região do
Cahimbo. Depois de mais de 20 voos sobre a mata os
três irmãos Villas Boas conseguiram avistar uma clareira. O avião desceu e deixou em terra três sertanistas
para cuidarem da preparação do novo campo, que ficou pronto em 1950. nunca ninguém conseguiu ir até
lá por terra. Aproveitando sua estada em Cachimbo,
andaram pela mata fazendo uma série de expedições.
Entre suas descobertas estão as dos rios Arraias e Liberdade, que antes nem existiam nos mapas. Mais tarde resolveram parar com a fase de expedições exploradoras de terrenos e se dedicaram mais ao índio em si.
Imaginaram a criação de um Parque. Muita gente ajudou-os a convencer o governo federal a criar o Parque
Nacional do Xingu.Leonardo Villas Boas viveu grande parte de sua vida defendendo, junto com seus irmãos, os índios brasileiros. Em 1953 Leonardo, foi até
o interior do Pará constatar os temíveis Xicrin. Contraiu o reumatismo infeccioso cujas seqüelas, em 1961
provocaria sua morte, durante uma operação cardíaca,
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em São Paulo.Leonardo Villas Boas foi um batalhador
incansável na pacificação dos índios dos sertões do Araguaia e cercanias, onde por dezoito anos emprestou o
vigor de sua mocidade e de sua dedicação.Faleceu no
hospital da Beneficiência Portuguesa no dia 06/12/1961
em São Paulo.Seu corpo foi sepultado no cemitério de
Campo Grande em Santo Amaro/SP.

Leôncio Gonçalves Barros, Rua

Jardim Palos Verdes – Lei Nº2.751 de 11/11/1988
Nasceu em Botucatu, aos 09 de
outubro de 1896, filho de Antonio Gonçalves de Barros e Julia
Carolina de Barros. Casou-se
com Josefa Guerreiro de Barros,
união que lhe proporcionou os
filhos : Joel, Jonas,Dulce,Julia
Carolina, Jarbas, Dirce e Maria
José de Barros Athanázio. O Sr.
Leôncio Gonçalves de Barros,
nascido em Botucatu, onde residiu toda sua vida, era
neto de Domingão Gonçalves de Barros, grande benemérito do município.Trabalhou durante 18 anos na Prefeitura Municipal de Botucatu, onde ocupou por 16 anos
o cargo de Administrador do Matadouro Municipal, administração esta que foi reconhecida por muitos como
a melhor até a data da época. Foi amado e respeitado
por todos até sua aposentadoria em 1966, com 70 anos
de idade. Contraiu segundas núpcias com Noemi Gonçalves de Barros de família tradicional de Botucatu,
casamento este sem deixar filhos. Leôncio foi um grande colaborador no desenvolvimento de Botucatu, tendo prestado relevantes serviços à Prefeitura Municipal. Leôncio Gonçalves de Barros faleceu no dia 10 de
setembro de 1969.

Leônidas Cardoso,Major; Rua

Centro – Ato Nº 34 de 29 de janeiro de 1934.
Quando foi traçada denominou-se Rua Nova, Rua do
Colégio e rua 24 de outubro, onde funcionava o
Colégio Knuppel.
Leônidas da Silva Cardoso, nasceu na cidade de Bela Vista de
Tatuí no dia 16 de agosto de
1891. Filho de Francisco da Silva Cardoso e de Dona América
Kuntz Cardoso. Foi Casado com
a Sra. Laurentina da Silva
Cardoso.Ocupou cargos de relevo durante a Revolução de 1924
e 1930, tomando parte ativa no comando da Brigada
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do Sul, sendo fundador da Legião Revolucionária de
Botucatu. Recebeu a patente de Major “patente de beligerância”. Foi Prefeito Municipal de Botucatu, durante 18 meses de 1931 a 1933. Faleceu aos 18 de abril
de 1933.

Leonilda Varoli Faconti, Rua
Jardim Monte Mor – Lei Nº 3.150/92

Nasceu em 1884, filha de Aleixo
Varoli e dona Francisca Crocco
Varoli. Era casada com o escritor
Adeodato Faconti, jornalista, vereador, industrial e comerciante.
Desta união nasceram os filhos :
Oberdam Faconti, jornalista na
cidade de Santos; Profa. Miriam
Faconti de Noronha, residente na cidade de Avaré;
Antonio Carlos Faconti – representante autônomo na
cidade de Londrina; Eduardo Faconti, comerciante em
Botucatu ( falecido ) e Raul Faconti ( falecido ) comerciante em Santos. Leonilda Varoli Faconti faleceu em
1963.

Leopoldina Pinheiro Cintra, Rua
Jardim Santa Mônica – Decreto Nº 3.432/83

Leopoldina Pinheiro Cintra, também conhecida por Sinharinha
Cintra, nasceu em Avaré(SP) a 14
de janeiro de 1887 e faleceu em
31 de janeiro de 1949, em Botucatu. Bisneta do Capitão José Gomes Pinheiro, fundador de Botucatu, neta do Dr. Bernardo Augusto Rodrigues da Silva, Senador e
representante de Botucatu na célebre Convenção de Itu,
precursora da República ; filha da professora Anna
Genoveva do Amaral e Silva e do Dr. Leonce Augusto
Pinheiro da Silva, Juiz de Direito em diversas comarcas, inclusive Botucatu. Exerceu o magistério nas Escolas Normais de Itapetininga e Botucatu, lecionando
trabalhos manuais ( pintura, bordado, pirogravura, desenho ). Exímia artista plástica. Manteve em Botucatu
uma “Escola de Pintura”. Fundou, com o seu esposo,
professor Raymundo Marcolino da Luz Cintra, o “Liceu de Botucatu”, o primeiro ginásio particular da zona
sorocabana.

Levy de Almeida, Praça

Vila dos Lavradores – Lei Nº 33 de 21 de outubro de
1936.
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Jornalista, nasceu em Botucatu, na
rua Amando de Barros, 69, aos 12
de junho de 1885 e faleceu com 33
anos de idade, na sua terra natal, a
31 de outubro de 1918. Era filho
de João Thomaz de Almeida e dona
Maria Virgínia de Almeida. Em Botucatu estudou as primeiras letras.
Em 1901, Levy passou a residir em São Paulo, partindo de lá quatro anos depois para Sorocaba. Nessa cidade dirigiu o jornal “Cruzeiro do Sul”, tendo também
publicado “O Veneno”, folha humorística. Em 1912,
voltou à sua terra, passando a dirigir o “Correio de
Botucatu”. Foi nomeado Curador de Órfãos e Ausentes, tendo prestado grandes serviços no Foro de Botucatu. Manteve diversas seções muito apreciadas no jornal que dirigia. Uma delas, “Mosca”, eram artigos satíricos que fizeram muito furor no seu tempo. Escreveu também, sob o pseudônimo de Luizinha Costa,
páginas de candura e suavidade, mimosos “Postais”.
Foi secretário da Misericórdia Botucatuense; Orador
do Clube 24 de Maio; Presidente do Cremio Recreativo Botucatuense, Secretário do Comitê de Defesa Nacional, Secretário da Comissão Regional dos Escoteiros; Tenente da Linha de Tiro de Guerra 523. Levi Thomaz de Almeida foi um dos grandes filhos do passado
botucatuense. Em 1936, na passagem do 18o aniversário de sua morte, foram-lhe prestadas grandes homenagens pela imprensa e pelo povo botucatuense.

Ligia Scolastici Mores, Praça

Conj. Hab. José Bicudo Filho – Lei Nº 4.105 de 13/12/
2000
A Profa. Ligia Scolastici Mores nasceu em 09 de setembro de 1940.Formou-se Profa. pelo Instituto de
Educação “Dr. Cardoso de Almeida”, em 1962. Exerceu o magistério de 1963 a 1966, dedicando-se, a seguir, à atividade empresarial, administrando, com competência, sua “Casa das Molduras”, sita na Rua Amando de Barros, 963; a par dessa atividade, face aos seus
dons artísticos , dedicou-se, durante 15 anos, à pintura, à composição de vitrais e à decoração de trabalhos
de arte executados em gesso, madeira e cerâmica, sempre perseverando na luta pelo aprimoramento constante da expressão artística ; durante esses anos tornou-se
conhecida pela sua capacidade artística, fato que gerou grande vínculo de amizade e de admiradores, composto de artistas da cidade, que a motivou a montar um
ateliê de pintura, onde passou a lecionar pintura, orientando seus alunos e alunas sobre os materiais e a
correta técnica de suas aplicações, sem descuidar do
desenvolvimento de suas potencialidades
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artisticas.Faleceu no dia 10 de julho de 1999.Era casada com o Sr. Carlos Mores, e genitora de Carlos
André,Marcos e Vera Lúcia.

Lincoln Vaz, Rua

Vila Nova Botucatu – Decreto Nº1.991 de 15/05/1972
Filho de Vespaziano Vaz e de d.
Maria Isabel Vaz. Nascido em
Guariba aos 05 de janeiro de 1896
e registrado na cidade de Jaboticabal onde residiu e iniciou seus
estudos. Posteriormente ingressou
na Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro onde cursou até o inicio do sexto ano, e no inicio de
1921, por motivos particulares de sua família, não pode
completar o Curso de Medicina,e logo em seguida
mudou-se para a cidade de Botucatu. Em 18 de maio
de 1927, casou-se, em Botucatu, com d. Nair Fernandes Leite, filha de João Alípio Fernandes Leite e de d.
Adelina dos Reis. Em 08 de maio de 1928 o Presidente
do Estado de São Paulo, Dr. Julio Prestes, nomeia o Sr.
Lincoln Vaz para exercer o cargo de Sub-Delegado de
Policia do Distrito de Espírito Santo do Rio Pardo (
atual Pardinho ). Publicado o referido Ato no Diário
Oficial de 09 de maio de 1928, e registrado à folha 100
do livro competente da Diretoria da Segurança Pública, sendo que prestou compromisso e entrou em exercício do cargo em 15 de maio de 1928. Nessa época –
Lincoln Vaz – foi designado pela Saúde Pública do
Estado para prestar e exercer as funções de Médico no
distrito de Espírito Santo do Rio Pardo. Na cidade de
Pardinho até os dias de hoje Lincoln Vaz é conhecido e
lembrado como “O Delegado Bom e Valente” e o “Medico que não cobrava nada, atendia de graça”. Ajudou
e contribuiu decisivamente para a construção da Igreja
Matriz de Pardinho. Em 1930 – exerceu o cargo de
Escriturário Substituto da Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida”, conforme designação feita pelo então
seu Diretor Sr. Adolfo Pinheiro Machado. Em 21 de
abril de 1931, foi nomeado e tomou posse no cargo de
Secretário da Prefeitura Municipal de Botucatu até fins
de 1936, sendo em seguida designado para exercer o
cargo de Secretário da Câmara Municipal conforme mudança do Regime (1937) e com a reabertura das Câmaras Municipais foi por força de lei reempossado em
1948, no cargo de Secretário da Câmara Municipal (
hoje Diretor ) pelo então Presidente Dr. Antonio Delmanto, aonde permaneceu para se aposentar em agosto
de 1959, depois de 40 anos de serviço Público, tendo
nesse período participado de vários congressos Brasileiros e Estaduais de Municípios, onde recebeu diplo-
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mas de participação no exercício de seu cargo, em 1959,
foi designado pelo Presidente da Câmara da época, para
elaborar o Ante Projeto do Código Tributário Municipal. 1932 – Revolução – 1o de setembro de 1932 – Lincoln Vaz – recebe o seguinte Ofício de Elogio da Brigada do Sul : “Por ordem do Sr. General Ataliba Leonel, Comandante desta Brigada, tenho por bem LOUVAR A VOSSA AÇÃO em prol da causa de São Paulo,
o que já consta também em Boletim Nº 41 de hoje,
deste Comando Geral.”a) J. Sandoval de Figueiredo –
Coronel Chefe do Estado Maior. Em 27 de dezembro
de 1937, através do Ofício Nº 10.841, do Ministério da
Educação e Saúde Pública – Superintendência do Ensino Comercial – Rio de Janeiro, foi designado para
exercer as funções de Fiscal Federal junto ao Instituto
Comercial de Botucatu ( hoje Colégio La Salle ), cargo que exerceu durante 6 anos.Lincoln Vaz foi designado pela Direção Estadual do Partido Republicano
para reorganizar o Diretório Municipal. E assim o fez,
foi reconhecido pela Direção Estadual e designado seu
Delegado em nossa região.Partido esse que elegeu para
o cargo de Vice-Governador o Sr. Laudo Natel, que
mais tarde, por força das circunstancias , ocupou até o
término do período o cargo de Governador do Estado
de São Paulo. Lincoln Vaz também exerceu as funções
de Secretário do Clube 24 de Maio de nossa cidade.
Foi Secretário da Associação Atlética Botucatuense.
Foi um dos mais antigos sócios do Botucatu Tênis Clube. Como esportista, Lincoln Vaz foi orientador Técnico de Xadrez, tendo participado por Botucatu em quase todos os Jogos Abertos do Interior e da Sorocabana,
onde obteve vários títulos para nossa cidade. Sempre
colaborou com a CCE ( Comissão Central de Esportes
) promovendo torneios e incentivando os amantes do
jogo de Xadrez. Foi orientador da Turma de Xadrez do
Centro Acadêmico Pirajá da Silva de Botucatu, sendo
o mesmo Paraninfo dessa turma.Lincoln Vaz faleceu
no dia 11 de julho de 1970.

Lions Clube, Rua

Vila São Judas – Lei Nº 3.749/85
A 7 de junho de 1917, 20 delegados representando 27 clubes reuniram-se em Chicago (EUA) e discutiram a formação de uma nova
entidade e, nos dias 8,9 e 10 de
Outubro de 1917, reuniram-se em
Dallas, no Texas, 46 delegados representando 25 clubes com cerca de 550 sócios e foi
fundado o LIONS, adotando a data de 10 de Outubro
como a data de Fundação da entidade e esta reunião
como a Primeira Convenção do Lions. Nesta reunião a

228
dificuldade foi achar o nome da Associação e Melvin
Jones – seu fundador – investigando a literatura e os
monumentos de todos os povos, sempre encontrou presente a figura impar do LEÃO. O leão simboliza o valor, força e ação. Estava fundada a Associação Internacional de Lions Clube. Em 16 de abril de 1952,foi fundado o primeiro clube Lions do Brasil, o do Rio de
Janeiro, por iniciativa do educador e homem de turfe
Armando Fajardo ( 1893/1969 ).

Lírios, Rua

Parque Residencial Convívio –
Planta herbacia, da família das liliáceas, originaria da Síria onde
vem sendo cultivada há muitos séculos sendo comum nos jardins
brasileiros. Tem bulbo ovóide
branco esverdeado, folhas verdes
claras e flores brancas aromáticas, grandes, campanuladas e colmo até 1m de altura; o fruto é uma capisula
. Os bulbos contém um oleo essencial útil contra a dor
de ouvido, sendo considerado nutritivo e emolientes;
só ou misturado com as pétalas é empregado na cura
da erisipela, das contusões e das queimaduras. O pólen
é antispasmodico e estimulante, o clássico óleo de lírio, outrora de largo emprego consistia na maceração
das flores em azeite fino, sendo ainda empregado em
perfurmarias. Planta ornamental e simbólica devido as
suas flores alvissimas é apreciadas especialmente para
enfeitar sepulturas. Também chamadas açucenas brancas, copo de leite, lírio-branco e lírio dos poetas.

Longo, Travessa
Vila Longo –

Filho de Antonio Longo e Catarina
Valentini, nasceu a 10 de junho de
1882, em Vicenza ( Itália ). Atravessava esta família, na época, uma grande crise econômica, causada pelo fator político e econômico do próprio
país. Já resolvidos a buscar um sistema sócio-economico melhor, a família de Angelo Longo, juntamente com outras, pediram permissão ao Rei Umberto III, da Itália, para saírem do país.
Então, eis que em 1895, a família, resolvida a situar-se definitivamente no Brasil, chega ao Porto de Santos, Angelo tinha então 13 anos. Lutaram ao principio, para adaptar-se ao
novo país, de usos e costumes completamente diferentes daqueles que eles conheciam. Angelo Longo estudara somente
até o 2o ano primário, na Itália, e como poucas oportunidades de emprego se lhes apresentava, ajudava o pai, nos ser-
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viços que arrumava, e com isto adquiriu experiências de lavrador, carpinteiro, comerciante, e assim gradativamente, até
atingir a maturidade para se arranjar sozinho e proporcionar
segurança a um lar que iria constituir. A 3 de novembro de
1907, aos 25 anos, casa-se com Antonia Valério, de família
italiana. Desta união tiveram 11 filhos, nascidos em Pratânia e Botucatu.Em Botucatu, já com uma posição sócio-econômica bastante crescente, instala armazéns e bares, auxiliado no serviço pelos dois filhos mais velhos. Adquire grande quantidade de terras, que começa a doar e a vender, para
que o Bairro do Lavapés cresça e se desenvolva. Incentivou
a população a construir casas, e como iniciativa constrói um
casarão, onde passou os 50 últimos anos de sua vida, além
de uma capela, em homenagem a Ana Rosa – vitima esquartejada pelo próprio marido, e que hoje faz parte do “patrimônio histórico” da cidade, devido às inúmeras graças, comprovadas e verídicas que a população botucatuense tem alcançado por intermédio de “Ana Rosa”. Angelo Longo doou
terras ao La Salle, para que esse construísse seu colégio de
padres e ao DER, para que este tivesse seu depósito. Sua
fama espalhou-se, por toda parte, principalmente por ser curador ou benzedeiro de grande influência na região. Tinha
sido consignado “Inspetor do Bairro”, e por conhecer grande números de raízes medicinais, recebeu o título de “Botânico”. Foi o desbravador do bairro Lavapés, e muito querido por todos. Faleceu a 30 de julho de 1973.

Lourenço Carmelo, Rua

Jardim Paraíso – Decreto Nº 2.697/79
Nasceu, viveu e faleceu em Botucatu. Eram seus pais : João Carmello e Carlotta Bardella Carmello, de origem italiana. Nasceu no
dia 24 de maio de 1896, na chácara pertencente a seus pais à rua
Lourenço Castanho, 90, hoje Vila
Carmello, onde passou sua infância. Casou-se com d. Alvarina
Guimarães Carmello, passando a residir à rua Marechal Deodoro, 6 no centro da cidade. São seus filhos :
João Antonio Guimarães Carmello, casado com a Profa. Herminia Correa Carmello; Profa. Elza Judith Carmello Torres, casada com o Dr. Sebastião de Figueiredo Torres e a Profa. Lucila Carmello Delucci, casada
com Andislan Delucci. Sua esposa faleceu a 05 de julho de 1980. Lourenço era um excelente construtot.
Trabalhou como mestre de obras, juntamente com seu
irmão Amadeu Carmello e seu cunhado Manoel Álvaro Guimarães. Construiu vários prédios públicos e igrejas, entre os quais : o Fórum e prédio da antiga cadeia
pública, Coletoria Federal, Casa da Agricultura de
Anhembi, Escola de II Grau de Itatinga, Igreja Matriz
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de Pardinho, Igreja de Rubião Junior, Ponte da Via Marechal Rondon ( próximo à Fazenda Cintra ), Igreja
Matriz de Santa Cruz do Rio Pardo, Igreja de Lençóis
Paulista, Prédio das Industrias Lunardi, etc. Na cidade
de Botucatu, nota-se que em quase todo quarteirão,
existe pelo menos um imóvel construído por Lourenço
Carmello. Faleceu no dia 07 de setembro de 1977, com
81 anos de idade, estando sepultado no cemitério Portal das Cruzes.

Lourenço Castanho, Rua

Vila dos Lavradores – 14 de maio de 1884
Percorrendo as atas das sessões da Câmara Municipal
de Botucatu, uma única vez enncontramos referencia
ao nome de Lourenço Castanho. Essa referencia está
na ata de 14 de maio de 1884, no trecho seguinte “ ...
quarto, é necessário compor-se dois becos, sendo um
que desse para a casa de Rocha e outro em frente a
casa de Lourenó Castanho.” 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 no Bairro da Estação, depois Vila dos Lavradores
e mudando-se da cidade para essa chácara, a estrada,
depois rua, ficasse conhecida pelo seu nome como era
habito naquela época designar-se uma via pelo nome
do morador de maiores relações que nela residisse.
Nada mais encontramos relativo a Lourenço Castanho.

Lourenço Michelucci, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto Nº 2.558/78

Lourenço Monti,Prof.; Rua

Jardim Bom Pastor – Lei Nº 451 de 30/03/1955
Nasceu em Cabreúva(SP) em 10
de agosto de 1906. Filho de Luiz
Monti e dona Maria Dominga Gianetti. José Lourenço Monti foi
seminarista , realizou o curso de
Humanidades em Seminário Religioso; Diplomou-se em Mecanografia,
Estenografia
e
Caligrafia.Era registrado no Ensino Secundário em Latim e Francês, sob. Nº S.-4 456.
Transferiu-se para Botucatu onde exerceu a catedra de
latim e frances no Ginásio Diocesano ( Hoje La Salle )
de 15/03/1936, como assistente dos Professores Catedráticos, Sr. Genaro Lobo e Raymundo Marcolino da
Luz Cintra.Lecionou mecanografia e Estenografia de
1937 a 1951 na Escola de Comércio Nossa Senhora de
Lourdes.Foi Professor.de Datilografia. Na sua juven-
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tude foi excelente futebolista, fazendo parte da equipe
da Portuguesa de Desportos. Faleceu em Botucatu no
dia 08 de dezembro de 1954 e, foi sepultado em Cabreúva, sua terra natal.

Lourenço Vernini, Travessa
Jardim Paraíso – Decreto Nº 3.378/83

Imigrante italiano, nasceu em 21 de abril de 1883, filho de Adolfo Vernini e de Da. Marieta Vernini e era
casado com Da. Prece de André. Foi Administrador da
Fazenda Barrinhos de 1930 até 1965 e, a Chácara Barros é hoje um prolongamento urbano muito importante, incluindo todo o “Jardim Paraiso”; posteriormente
administrou outras propiedades agrícolas. Nasceu em
21 de abril de 1883 e casou-se com a Sra. Prece de
André, com quem teve 12 filhos. Faleceu no dia 30 de
outubro de 1968, estando sepultado no Cemitério Portal das Cruzes.

Luciano Lunardi, Rua

Jardim Dom Henrique – Decreto Nº 2.434/76
Luciano Oliviero Fernandes Lunardi, natural de Botucatu, nasceu
na Vila dos Lavradores em cinco
de setembro de 1900. Em 1913,
viajou com seus pais, a passeio,
para a Itália, onde ficou até 1918,
quando terminou a primeira guerra mundial. Nesse período de 1913
a 1918 estudou em Lucca e fez o
serviço militar, tendo sido convocado pelo Exército em
1918 para lutar pela Itália. Dias após terminou a guerra. Com o fim da guerra voltaram para Botucatu. Formou-se “Guarda Livros”, atualmente Contador. Desde
cedo trabalhou com seu pai e seu tio no ramo de pastifício. Casou-se em 1925 com a Sra. Maria Etelvina
Santini Lunardi. Dessa feliz união nasceram : Liliana,
Leda, Lina, Virginio e Liria. Em 1926, terminada a
construção de sua casa, mudou-se para a Rua Cruz Pereira, 246, na Vila dos Lavradores, aonde morou até o
dia do seu falecimento. Com o falecimento de seu pai
em 1938, assumiu, junto com seu tio, a Diretoria das
Industrias Lunardi. Com isso passava a administrar :
fabrica de macarrão, fabrica de bolacha, beneficiamento
de café e algodão, um Curtume, o pioneiro, uma serraria : a serraria Anônima ( como era chamada ), além do
setor Agropecuário existente. Foram representantes exclusivos da Chevrolet, da Mercedes Bens, da Esso, geladeiras Frigidaire, etc. Em 1953 deixou a direção da
assim chamada “S/A Virgínio Lunardi & Irmão. Proprietário do quarteirão denominado “Campo de Bra-
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sil” ( quarteirão do Fávero Supermercado), começou a
dedicar-se ao ramo imobiliário do qual tinha uma grande
visão. Feito o loteamento do referido quarteirão, com
a venda dos lotes, conseguiu comprar outras duas grandes áreas de terra, a Vila São Lúcio e a Vila Paraíso,
também conhecida como Vila dos Médicos, que também foram loteados e vendidos. Seguiram as construções das casas. Doou na Vila São Lúcio, a área para
construção do Grupo Escolar, e a do Centro Cívico.
Como católico que era, colaborou e muito, com a Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Foi um apaixonado pela leitura, fotografia e esportes. Foi sem dúvida um homem inteligente, trabalhador. Luciano Lunardi
faleceu em vinte o oito de outubro de 1976, em Botucatu.

Lucilene Francisco, Praça

Conj. Hab. José Antonio Lungo – Lei Nº 4.424 de
22/07/2003
Nasceu a 16 de outubro de 1969, na cidade de Botucatu; filha de José Belarmino Francisco e Josefina Luiz
Francisco, mãe de Rafaela Cristina Benatto e José Orivaldo Benatto Junior.Era doméstica, residente no Parque Residencial 24 de Maio. Participou ativamente no
grupo de apoio à prevenção da AIDS ( GAPA ), sediado em São Paulo, mas com ações de solidariedade em
todo o estado de São Paulo, e também no Projeto Viva
Cazuza, juntamente com seu companheiro e pai de seus
filhos, pois a mesma era portadora do vírus HIV. Participou do Grupo de Apoio do HIV da Unesp, em Botucatu, junto com alguns pacientes em tratamento na mesma universidade. Lucilene faleceu aos 21 anos no dia
21 de maio de 1991.

Lúcio, Dom; Avenida

Centro – Lei Nº 325 de 20 de dezembro de 1923.
Antiga Avenida do Campo Santo.
Dom Lúcio Antunes de Souza,
nasceu a 13 de abril de 1866, na
fazenda Brejo dos Mártires, em
Lençóis do Rio Verde – Minas
Gerais - Filho do Major Antonio
Antunes de Souza e dona Maria
Joanna Soledade.Ordenou-se padre no Seminário de Diamantina/
MG, a 31 de maio de 1890. Lecionou no mesmo Seminário; foi pároco de sua cidade
natal e de Montes Claros/MG. Dirigiu uma revista Religiosa e Secretariou o Bispo de Diamantina. Foi duas
vezes à Europa : a primeira para sagrar-se Bispo e a
segunda para conseguir clero regular com que satisfa-
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zer o mínimo das exigências de sua vasta diocese. Dom
Lúcio era industrial e fazendeiro, cultivava grande área
de terra com um bonito parreiral, fabricando ótimo vinho, que fornecia à sua diocese, e vendia aos particulares. Dom Lúcio deixou a cidade de Botucatu engrandecida de importantes melhoramentos, força, luz e bons
colégios, entregue às irmãs “Marcelinas”, Asilo de
Mendicidade, um grande Seminário e um dos melhores ginásios do Estado. Faleceu a 19 de outubro de 1923,
sendo sepultado na velha catedral de Santanna de onde,
a 07 de setembro de 1937, seus restos mortais foram
transladados para a Cripta da Basilia onde ocupam o
carneiro número um.

Luis, São; Rua

Jardim São Vicente – Lei Nº 552 de 11/10/1956
Em homenagem à São Luis, rei
de França nascido em Poissy,
1214 e falecido em Tunis no ano
de 1270. Assumiu o trono em 1242,
enfrentando uma revolta feudal
conduzida pelo Conde de La Marche, que era apoiado pelo rei da Inglaterra, Henrique III. Derrotou os
ingleses e os nobres nas batalhas
de Taillebourg e Saintes ( 1242 ). Luis IX começou então
a trabalhar no sentido de obter uma paz mais duradoura
com a Inglaterra, que foi estabelecida em 1259 pelo Tratado de Paris. Seu reinado fortaleceu o poder real. Instituiu, entre outras coisas, um órgão judiciário ( Parlamento ) formado por simples clérigos e juristas de profissão
para defender os direitos da justiça do povo. As cruzadas
foram seu maior objetivo. Deixou Paris em 1248 para atingir a Palestina, pelo Egito, de onde marcharia até a Terra
Santa. Foi canonizado pelo Papa Bonifácio VIII, em 1297.

Luis, Ayres,Dr.;Rua

Vila São Judas Tadeu – Decreto Nº 9.464/77
Luiz Ayres de Almeida Freitas, nasceu em Pernambuco, nomeado pelo Conselheiro
João Alfredo, em 31 de outubro
de 1888, seu primeiro cargo foi
como Juiz Municipal de Órfãos
dos termos reunidos de Botucatu e São Manoel. Em 20 de setembro de 1892 é nomeado Juiz
de Direito da Comarca de
Botucatu.Atuou na Comarca de
Botucatu pelo espaço de 18 anos,
integrando-se, de coração, na vida local, como se botucatuense fôra.Foi fundador e primeiro provedor do
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novel hospital. Transferindo-se para São Paulo, é nomeado para a 2o Vara de Órfãos e Ausentes . Em 9 de
setembro de 1918 é nomeado, por decreto, ministro do
Tribunal de Justiça e, posteriormente, presidente desse
Tribunal , aposentando-se em dezembro de 1930. Foi um
grande magistrado e um bom servidor de Botucatu.

Luiz Alberto Cesário, Rua

Jardim Botucatu – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.748 de 24/03/1998
Nasceu em 16 de abril de 1962, na cidade de Botucatu,
sendo filho do Sr. Alberto Cesário e Helena Alves Cesário. Foi casado com a Sra. Fátima Cesário e, desta
união nasceram os filhos : Talita, Talis e Tatiane. Trabalhou na Duratex S/A, Costa Pinto Ltda., Radio Criativa FM e, foi pintor de residências. Faleceu em 22 de
outubro de 1996.

Luiz do Amaral, Rua

Jardim Eldorado – Lei Nº 3.440 de 22/08/1995
Nasceu em Jataí/SP, em 22 de
março de 1919. Filhos : Leonor,
Laurenice, Larenilda, Eliseu,
Elias, Lídia, Miriam, Maria Isabel, Dorcas, Josué e Moisés
Amaral. Religioso, dedicou-se à
difusão da palavra de Deus. Foi
o fundador da Igreja Evangélica
“Assembléia de Deus” em Botucatu, na rua Expedicionário Almiro Bernardes, 609
– Vila Maria . Foram seus companheiros: Pastores:
Anthemo Puçá, Azarias Antonio e Antonio França.
Luiz do Amaral faleceu em Botucatu aos 17 de setembro de 1994.

Luis Bertani, Rua
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Luiz Bonete, Rua

Bairro do Lavapés – Decreto Nº 2.954/81
Filho de mãe francesa e pai italiano, Bonete nasceu em
Botucatu em 1904. Residiu na rua General Telles durante mais de 55 anos. Músico, era o elemento mais
novo do conjunto “Serenata” Bonete sempre gostou de
cantar. Cantou por toda a Alta Sorocabana onde ficou
muito conhecido. Apresentava-se em coros carnavalescos ( Bauru / 1938 ) e na antiga catedral Metropolitana
de Botucatu, como tenor. Era o único banjista da região e estreou na Orquestra do Clube 24 de Maio, onde
levou o seu amigo Progresso Garcia. Lá aprendeu muito. Utilizava um método para acompanhar as musicas,
na maioria jazz. Depois foi para o Gabinete Recreativo e Literário ( atual PRF-8 ) onde permaneceu algum
tempo. Executava lindas valsas ao violino, instrumento que aprendeu a manejar sozinho. Era um verdadeiro
autodidata. Compositor, algumas de suas musicas foram feitas de parceria com Guido Bissacott. Aposentou-se como Montador de Maquinas das Industrias Blasi, isto em 1943. Luiz Bonete, faleceu solteiro.

Luiz Carlos Amorim Rodrigues,
Rua
Vila Pinheiro Machado – Decreto Nº 3.763 de 06/01/1986

Nasceu em 06 de agosto de 1965.
Filho de Aldo Amorim Rodrigues
e dona Hilda Nogueira Amorim.
Era Técnico em Refrigeração. Faleceu em Botucatu,aos 18 anos de
idade, no dia 04 de julho de 1984.

Luiz Carlos Aranha Pacheco,
Prof.; Rua

Bairro Alto – Projeto de Lei Nº 87 de 24/11/1964

Vila São Judas Tadeu – Decreto Lei No. 2.441 de 22/
11/1976

Pessoa muito conhecida em nossa cidade, nasceu em
Veneza- Itália, em 21 de março de 1865.Filho de Caetano Bertani e de Joanna Pizan. Veio para o Brasil
em 02 de janeiro de 1896, a bordo do navio “São
Gotardo”tendo nessa ocasião trinta e um anos de idade, residindo durante toda a sua vida em Botucatu.
Casou-se com a Sra. Melania Toaldo Bertani com
quem teve os filhos : Joana, Julieta, Caetano, Isolina, Barbarina e Hugo Bertani. Foi soldado do Régio
Exercito Italiano onde serviu no Regimento de Cavalaria Monferrato, no distrito militar de Treviso.
Viveu grande parte de sua vida no Bairro Alto. Luiz
Bertani faleceu no dia 30 de janeiro de 1947.

Nasceu na cidade de São Paulo
(SP) em 12 de julho de 1904. Filho de Luiz de Assis Pacheco Jr e
da Sra. Maria Luiza de Souza Aranha Pacheco. Foi casado com a
Sra. Maria de Carvalho Pinto, sendo seus filhos : Carlos Norberto
Aranha Pacheco ( médico em Curitiba ), Therezinha Aranha Pacheco ( Profa. de Química na Capital ) e Rubens Dagoberto Aranha Pacheco ( Eng. Na capital do Estado ). Cursou o Ginásio Arquidiocesano de São Paulo (SP) onde
se bacharelou em 1921. Teve como paraninfo o Dr.
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Francisco Morato. Cursou a Escola de Farmácia da Rua
Três Rios, diplomando-se em 1924. Foi Assistente de
Pedro Batista de Andrade, o grande químico internacional, na mesma escola onde se diplomou. Em 1931,
foi nomeado Prof. De Física e Química na Escola Normal de Faxina; em 1933, foi nomeado Inspetor de Farmácia, com sede em Sorocaba. Em 1943, prestou concurso de Química e escolheu a cidade de Botucatu. Foi
nomeado para a Escola Normal Oficial “Dr. Cardoso
de Almeida”, no dia 12 de julho de 1944, tendo tomado posse do cargo no dia 19 de julho do mesmo ano.
Lecionou também nessa mesma Escola as cadeiras de
Matemática, Física e Ciências Naturais. Foi Professor
do antigo Ginásio Diocesano, ao tempo de Dom Luiz
Maria de Sant’Ana. Alugava uma sala nesse Colégio,
onde ministrava aulas de musica a alunos particulares.
Foi pianista em São Paulo e costumava tocar em festinhas familiares. Possuía alma de artista e deixou algumas composições : “Meu coração não manca”, “Cidade 7484”, “Sara”, “A dor de uma saudade”, “Lagrimas”, etc... Fora muito amigo de Zequinha de Abreu e
ambos tocaram na “Casa de Bethoven”, em São Paulo
( centro ). Em Itapeva, fundou a Congregação Mariana
e em sua sede promovia palestras à juventude. Fundou
o teatro amador de Botucatu, encenando várias peças,
em beneficio do Laboratório de Química da escola em
que lecionava. Levou ao palco as peças : “O amigo da
Paz”; “O Divino Perfume”; “Onde canta o sabiá”; “A
Cigarra e a Formiga”, etc... Promoveu a primeira feira
de Ciências em Itapeva, expondo aparelhos fabricados
por alunos. Nessa época, o Prof. João Queiroz Marques era seu aluno tendo sido por ele preparado para
os exames vestibulares da Universidade de são Paulo.
Recebeu os prêmios : “Pergaminho da Amizade” do
Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida”, “Honra ao Mérito” do Grêmio “16 de Maio” Botucatu IECA,
“Mestre-Simbolo” da Escola Normal de Botucatu.
Aposentou-se no dia 08 de novembro de 1963, após
mais de trinta anos de ser viços prestados ao
Estado.Após prolongada enfermidade, veio a falecer
no dia 29 de novembro de 1975 e, a seu pedido, sepultado em Botucatu.

Luiz Carlos Cavalante, Rua
Jardim Ipê – Lei N.4.875 de 18/02/2008

Luiz Carlos Cavalante, conhecido como “ Carlão Cavalante” , nasceu em Botucatu aos 10 de abril de 1937; filho
primogênito do casal Hegerlindo Cavalante, ferroviário
aposentado ( 1911 – 1979 ) e de Luiza Covre Cavalante,
do lar ( 1917 – 1992 ). Seus irmãos são : Maria Aparecida,
Sidney Luiz e Vera Lúcia, todos residentes na cidade de
São Paulo. Seus avós, todos oriundos da Itália, sendo os
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paternos Ângelo Cavalante ( 1872
– 1917 ) que quando faleceu era Administrador da Fazenda Vitória,
grande produtora e exportadora de
café, localizada no Distrito de Vitoriana, e Maria Perete. Seus avós
maternos eram : Ângelo Covre (
1894 – 1954 ) – ferroviário aposentado da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, e Maria Graciosa Tenor. Em 1944 entrou no
Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida” realizando ali
seus primeiros estudos. Em 1949 matriculou-se na Escola
Industrial “ Dr. Armando de Salles Oliveira” onde em 1952
terminou o curso básico. Continuando nessa mesma escola até o ano de 1954 quando se formou professor no
curso de Mestria em Marcenaria e em Desenho Técnico.
Serviu à Pátria garbosamente no ano de 1956, no Tiro de
Guerra 123 de Botucatu, onde fez uma grande rede de
amizade. No final do ano de 1956 foi trabalhar como
Mestre de Marceneiro nas Industrias Blasi, grande fabrica de máquinas de beneficiar café, localizada em Botucatu. Foi Atleta do futebol amador, inscrito na Liga Botucatuense de Futebol, jogando pelas equipes amadoras do
Blasi Futebol Clube e Boa Vista Futebol Clube. Em 1958
ingressou na antiga Estrada de Ferro Sorocabana onde foi
trabalhar como ajudante de maquinista. Passou a trabalhar como maquinista em 1960, onde sempre conduzia
trens de passageiros em todas as linhas dessa ferrovia.Em
27 de dezembro de 1959, casou-se com Marlene Bernardo, filha do comerciante e seleiro do bairro do Lavapés,
José Bernardo ( 1911 – 1985 ) conhecido como Bepe Bernardo e Henriqueta Padovani Bernardo ( 1914 – 1986 ).
Luiz Carlos e Marlene tiveram três filhos : Maria Aparecida – funcionária da Unesp, Rossana de Cássia , comerciante e Luiz Fernando – metalúrgico, funcionário das Industrias Metalúrgicas Moldmix, localizada em Botucatu.
No inicio do ano de 1973 foi convidado para ser prof. No
Ginásio Industrial Estadual “ Felix Castilho Dias”, na cidade de Oswaldo Cruz, SP, como professor de desenho
técnico e mestre marceneiro, saindo do serviço ferroviário. Nesse mesmo ano muda-se com a família para a cidade de Oswaldo Cruz. Nessa cidade fez grande circulo de
amizades, sendo que trabalhou como voluntário nas festas da Paróquia de São José, daquela cidade. No ano de
1981, o Ginásio Industrial Estadual “Felix Castilho Dias”,
foi desativado pelo governo estadual, sendo que o professor Luiz Carlos foi indenizado pelo Estado. Volta com a
família para Botucatu e ingressa nas Ferrovias Paulistas
S/A FEPASA, voltando a trabalhar como ferroviário, mas
agora no setor administrativo dessa empresa ferroviária,
aposentando-se no ano de 1985. Luiz Carlos sempre foi
um funcionário exemplar, tanto como professor ou ferroviário, não perdendo um dia de serviço , estimado pelos
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colegas e elogiado pelos superiores. Foi um grande colaborador do Núcleo Assistencial “Joana de Angelis” de
Botucatu, onde trabalhou como voluntário na construção
do prédio do Educandário “Prof. Euripedes Barsanulfo”
– localizado no Jardim Brasil em Botucatu. Na sua oficina particular de marcenaria localizada nos fundos de sua
residência na Vila Maria fez diversos serviços graciosamente para essa escola como : bancos, carteiras, cadeiras,
quadros negros, mesas e consertos de utensílios. Nessas
empreitadas sempre foi ajudado pelos amigos Lourival
de Oliveira, conhecido como “Furinho” e José Carlos
Batista. Foi grande colaborador nas festas da Paróquia de
Nossa Senhora Menina da Vila Maria. Faleceu no dia 10
de agosto de 2007, com 70 anos de idade, depois de 2
anos de grave enfermidade, em sua residência à rua Henrique Reis, 184, na Vila Maria , deixando esposa, três filhos, sete netos e muitos amigos.

Luiz Carnietto, Rua

Residencial Arlindo Durant – Lei Nº 3.939 de 22/09/
1999
Nasceu em 03 de dezembro de 1937, filho do Sr. João
Batista Carnietto e da Sra. Richetta Ramos Carnietto.
Casou-se com a Sra. Vera Lúcia Rocha Carnietto e desta
união nasceram os filhos : Edilene, Sudilene, André
Luiz, Luiz Fernando, Lucilene, José Roberto e Taiane
Cristine. Foi admitido em 01 de junho de 1964, como
funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu no
cargo de Fiscal do Setor de Obras e Viação. Em maio
de 1967 foi designado para responder pela Chefia dos
Motoristas e Tratoristas e, em 31 de dezembro de 1970
pela Seção de Serviços Municipais.Posteriormente foi
classificado para o cargo de Chefe da Divisão de Serviços Municipais, onde permaneceu até sua aposentadoria, em 28 de junho de 1996. Foi sócio da Associação de Trabalhadores e Funcionários da Prefeitura,
ocupando diversos cargos em sua diretoria. Faleceu em
16 de abril de 1998.

Luiz Cassano, Rua

Jardim Reflorenda – Decreto Nº 3.200/82
Homem que demonstrou muito zelo, honestidade no
desempenho de suas obrigações. Filho de João Cassano e Tereza Zitto. Nasceu em Campinas em 28 de outubro de 1899. Casado com a Sra. Rosalina Assuna e
pai de três filhos : Terezinha Cassano, José César e
Matilde Cassano. Homem trabalhador, exerceu a profissão de alfaiate e Gerente das Casas Pernambucanas
em algumas de suas filiais como Piracicaba, Rio Preto
e Sorocaba, exercendo o cargo também em Botucatu.
Afastou-se das Casas Pernambucanas para dirigir o seu
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próprio estabelecimento comercial a “Casa dos Retalhos” na rua
Amando de Barros, onde criou
fama de um dos melhores comerciantes por causa da arte de vender. Tinha muitos amigos em Botucatu, onde passou a maior parte
de sua vida – Luiz Cassano faleceu no dia 1o de julho de 1982 aos
oitenta e três anos.

Luiz Cassinelli, Rua

Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.236/82
Nasceu na Província de Pavia – Itália – em 21 de junho
de 1892. Filho de Josefa e Augusto Cassinelli. Veio
para o Brasil aos 8 anos, com seus pais e sua irmã
Maria Cassinelli. Estudou até o 4º ano primário.
Imigrante, trabalhou desde pequeno na formação de
lavouras de café. Radicou-se no Distrito de Rubião Jr ,
na época conhecido como Capão Bonito, onde adquiriu
sítio, dedicando-se à lavoura do café e à criação de
gado. Casou-se com a Sra. Catarina Bocalon, natural
de Belém do Descalvado – São Paulo – com quem teve
os filhos : Ernesto Cassinelli, Augusto Cassinelli,
Jacomo Cassinelli, Geraldo Cassinelli, Judith Regina
Cassinelli Costa, Lourdes Cassinelli Marchi, Josefa
Cassinelli Baldini, Esmeralda Cassinelli Scarmino e
Rubens José Cassinelli, que reside em Rubião Junior
no sitio Santa Lucia. Luiz Cassinelli criou seus filhos
na Fazenda Capão Bonito. Cidadão muito conhecido
no Distrito de Rubião Junior, gostava de contar
histórias, pescar e jogar bocha.

Luiz Castelletti, Rua

Distrito de Rubião Junior - Decreto Nº 3.252/82
Nasceu em 12 de março de 1900 na fazenda São João
do Araquá . Residiu, por muitos anos, no sítio São João
das Palmeiras. Em 1941 mudou-se para o Distrito de
Rubião Junior para que os filhos pudessem estudar. Era
casado com a sra. Rosa Vassoler com quem teve sete
filhos : Durvalino, Hermínio, Aparecida, Joaquim, Elvira, Laura e Lauro.Luiz Castelletti faleceu aos 27 de
junho de 1948.

Luiz Chiaradia, Rua

Jardim Cristina – Decreto Nº 3.038/82
Filho de Innocente Chiaradia e Pierina Carli Chiaradia, imigrantes do Vêneto, Itália, nasceu em Tietê, a 21
de abril de 1900. Foram seus irmãos : Pedro,Orlando,
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Silvano, Maria, Irma. Quando menino, morou em Porto Martins, onde
seu pai tinha uma serraria. Veio a
Botucatu para estudar. Por volta de
1910,a colônia italiana na cidade,
era muito numerosa e unida; assim,
ele chegou a estudar na Escola Italiana, que abandonou por se julgar
verdadeiramente brasileiro. Diplomou-se Contador pela Escola de
Comércio. Autodidata, aprendeu italiano, francês, inglês, chegando mesmo a lecionar esta última língua na
Escola Normal Livre de São Manuel. Casou-se com
Áurea Morato Chiaradia e teve os filhos : Ruy ( Engenheiro ), Antonio Celso ( Advogado ), Maria Lúcia (Professora ).Sua carreira profissional teve inicio em Botucatu, no Banco Francês e Italiano. Daqui foi como Gerente para São Manuel, onde permaneceu até 1941,quando foi transferido para a
Agencia de São José do Rio Pardo. Durante a II Grande Guerra, com o fechamento do Banco, foi designado para liquidar as Agencias de São José e Uberlândia . Criado o Banco Brasileiro para a América
do Sul ( depois Brasul ),foi nomeado Gerente em
Botucatu, em 1944, cargo que ocupou até se aposentar. De índole muito ativa, ocupou vários cargos,
como : Presidente do Rotary Clube e da Associação
Comercial. Pertenceu ao Sindicato Rural, pois foi
proprietário de terras em São Manuel e Bofete, dedicando-se ao cultivo do café. Também foi sóciofundador da Cafeeira Peduti, juntamente com Emílio Peduti, Francisco Luizetto, José Paolini e Brás
de Assis Nogueira. Teve vários hobbies : Fotografia, com seu próprio laboratório , deixando grande
quantidade de fotos,algumas de valor histórico; praticou filmagens. Pescaria:muito habilidoso em carpintaria, construiu botes e equipamentos de pesca.
Homem de princípios rígidos, no entanto apreciava
anedotas, música e natureza. Talvez por ter vivido
em zona rural amava a terra, a vegetação e os animais. Gostava de boas refeições,vinho,cerveja; mas
era extremamente comedido; não fumava e sempre
praticava exercícios físicos. Nunca foi afeiçoado à
política. Luiz Chiaradia, faleceu em Botucatu no dia
23 de dezembro de 1981.

Luiz Conte, Rua

Chácara deRecreio Jardim Alvorada – Lei Nº 4.951 de
27/08/2008
Nasceu em Pardinho (SP) no dia 15 de junho de 1917,
filho de Maximiliano Conte e Santa Bosco. Quando
ainda criança seus pais adquiriram terras próxima à Cas-
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cata Véu de Noiva em Botucatu.
A Fazenda “Tranca de Ferro” (
atualmente Estância Demétria )
onde residiu e passou a sua juventude trabalhando como produtor
rural no cultivo do café. Casou-se
com a Sra. Luiza Benedito Conte
e tiveram seis filhos : Maria de
Lourdes Conte, Santa Aparecida
Conte de Almeida , Inez Conte Corvino, Maria do Carmo Conte Gouveia , Ana Maria Conte e Castro e Luiz
Fernando Conte. Logo após seu casamento passou a
residir na zona urbana. Ingressou no serviço público
trabalhando no DER – Departamento de Estradas de
Rodagem – por mais de trinta anos. Era confrade da
Sociedade São Vicente de Paula, Conferencia São
Dimas do Conselho Particular de São Benedito, atuando por mais de trinta anos, sempre prestando auxilio material e espiritual àqueles que mais necessitavam. Era muito conhecido pelo cognome de “Zico
Conte”. Uma frase dita por um grande admirador que
dava um perfil da pessoa do Sr. Luiz Conte e, que
marcou foi : “O seu Zico era uma pessoa extraordinária; fazia casa para pobre”, retratando o trabalho
dos que carinhosamente são chamados de “vicentinos” e que literalmente pegavam na massa para construir para os menos favorecidos. Luiz Conte, faleceu em 11 de abril de 2005.

Luiz Fernando Galvani, Rua

Jardim Real Park – Lei Nº 3.758 de 24/04/1998
Nasceu em Botucatu (SP) em 14 de agosto de 1975.
Filho de João Fernando Galvani e dona Isabel Florinda Lyra. Cursou o primeiro grau na UNIFAC e o segundo grau no Colégio “La Salle”e Escola Dom Lúcio
Antunes de Souza. Cursou o primeiro ano de Administração da UNIFAC. Faleceu em 14 de abril de 1997.

Luiz Geraldo de Oliveira, Rua

Conj. Hab. A H Delevedove – Lei Nº 3.189 de 29/09/
1992
Filho de José Geraldo de Oliveira e Ana Rosa de Oliveira. Nascido no dia 06 de setembro de 1906 em Itatinga, Estado de São Paulo; casado com Elvira Corulle
de Oliveira, filha de Napoleão Corulle e Maria Antonia Fudoli Corulle. Fixou residência em Botucatu, na
rua Curuzu, 215, no ano de 1942, onde residiu até o
seu falecimento em 04 de maio de 1988. Era comerciante proprietário da Fecularia São Paulo. Foi membro
do PTB ( Partido Trabalhista Brasileiro ) onde exercia
o cargo de Secretário, nos idos de 1950.
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Luiz Guido Basso, Rua

Parque Residencial Serra Negra – Lei Nº 3.542 de
18/06/1996
Nasceu aos 21 de maio de 1904
no município de Botucatu, SP,
filho de Luiz Basso e de Maria Basso. Exerceu a atividade de lavrador juntamente com
seu pai em sitio localizado
próximo à Rubião Junior. Casou-se com Mathilde Manrique Basso ( nascida nesta comarca em Espírito Santo do Rio Pardo ) aos 04 de
maio de 1929 na cidade de Botucatu e com ela
teve nove filhos : Osvaldo Basso; Yolanda Basso
Rogatto, Elvira Basso, Geraldo Basso, Maria Basso, Neide Basso, Marlene Basso, Antonia R. Basso, Salvador e Mercedes Basso Borsatto. Luiz
Guido Basso após deixar o sitio de seus pais, mudou-se para a Vila Antártica por volta dos anos
1940 à Rua Jaguaribe, 1003; instalando o Botequim Ançanense vulgarmente conhecido como o
“Bar do Guido”. Adquiriu o telefone sob o nº 993
na mesma época em que comprou o “Bar”, único
em toda a Vila, sendo utilizado em diversas situações de emergência por todos os moradores e
outros, incluindo ocorrências policiais e casos de
óbitos. Muitos foram as vezes que ele e, ou seus
familiares, saiam pela madrugada, para avisar famil ia r es de a lgu m o cor r i do. O “ Ba r do
Guido”tornou-se ponto de referencia para muita
gente : estudantes da Faculdade de Filosofia faziam sua parada ali para um café ou lanche; os
ônibus intermunicipais paravam nesse ponto com a
simples menção do “Bar do Guido”, ônibus municipais que atendiam à Vila Antártica tinham “ponto”
no Bar. Luiz Guido Basso era católico fervoroso.
Atuou como “festeiro” por vários anos, possibilitando a arrecadação de fundos para a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Nos anos de 1954, aproximadamente, e durante os anos seguintes, prestou serviços à
Neiva, incluindo o café. Aos 15 de setembro de 1956,
Luiz Guido Basso foi nomeado Inspetor de Vila, pela
Delegacia de Policia de Botucatu, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Em 1958,
ficou viúvo com quatro filhas pequenas, não tendo
jamais se casado novamente. Na época de juventude
de suas filhas, o local era conhecido pelas inúmeras
festas que ocorriam, incluindo bailes e festas juninas. Todos as suas filhas se casaram e lhe deram netos.
Luiz Guido Basso adoeceu gravemente em 1977, portando leucemia, falecendo aos 24 de junho de 1977.
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Luiz Leite Bandeira de Mello, Eng.
Rua
Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.129/82

Nasceu em Santa Maria Madalena – Rio de Janeiro no dia 16 de
dezembro de 1900.Filho de Cel.
Gustavo Moncovo Bandeira. Casou-se com Maria de Lourdes G.
Bandeira de Mello com quem teve
os filhos : Elvira Bandeira de Mello Marins, Lourdes, Carmem Dolores, Luiza Maria, Jerônimo Gustavo. O seu ingresso na atividade ferroviária deu-se em
1925, assim que se formou Engenheiro Civil pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro. Engenheiro de Carreira, foi admitido na Estrada de Ferro Sorocabana em
1o de abril de 1928 como engenheiro presidente. Na
Sorocabana participou dos trabalhos para a reorganização administrativa da empresa em 1935. Foi depois
Diretor de Operações, chefiou a comissão de Porto Epitácio, dirigiu a estação ferroviária de Goiás; dirigiu o
grupo de executivo de transportes de minérios nas estradas de ferro federais; a comissão de transporte da
Cosipa e foi assessor técnico da rede federal até 1961.
Em julho de 1966 foi nomeado Diretor da Estrada de
Ferro Sorocabana. Aposentou-se em 01 de janeiro de
1967, mas continuou à frente da direção da estrada até
o mês seguinte, exonerado em razão de mudança no
governo.Dr. Luiz Leite Bandeira de Mello, faleceu no
dia sete de março de 1971.

Luiz Maria Santana,Dom, Bispo;
Praça

Centro – Projeto de Lei Nº 15 de 16 de abril de 1948.
Da Ordem dos Frades Menores
Capuchinhos, nasceu a 21 de março de 1886 na cidade de
Sant’anna, província de Pádua,
Itália. Era filho legitimo e primogênito do Sr. Luiz Colturato e de
da.Jacinta Boldrini Colturato. Antonio Colturato foi batizado a 28 de março de 1886.
Contava apenas dois anos de idade, quando em 1888,
veio para o Brasil, em companhia de seus pais, que
fixaram residência em Araraquara (SP). Estudou as
primeiras letras nesta cidade, passando, depois, a frequentar o colégio do Sagrado Coração de Jesus, em
Piracicaba e o Colégio Sanjoanense, em São João da
Boa Vista. Seguindo os impulsos de sua vocação e desejando consagrar sua vida religiosa, internou-se em
1899, no Colégio Seráfico dos Padres Capuchinhos,
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em Taubaté; recebeu o hábito da Ordem no dia 04 de
fevereiro de 1904; cursou filosofia e teologia em São
Paulo e ali foi ordenado sacerdote por D. Duarte Leopoldo e Silva aos 09 de março de 1909, apenas iniciado o segundo ano teológico. Preconizado Bispo de Uberaba por S.S.o Papa Pio XI, com Bula datada de 02 de
agosto de 1929, recebeu a sagração episcopal no dia
04 de outubro, na Igreja da Imaculada Conceição, e
tomou posse da diocese a 27 de outubro, festa de Cristo Rei.Por bula datada de 02 de abril de 1938, foi transferido para a sede episcopal de Botucatu, da qual tomou posse no dia 29 de junho daquele ano.Deu grande
impulso as obras de construção da nova catedral inaugurando-a no dia 8 de dezembro de 1943. Conseguiu a
vinda das Irmãs Missionárias de Jesus Crucificado para
a direção do Orfanato Amando de Barros; Inaugurou (
23/03/1941 ) o mosteiro Beata Gema Galgani; construiu o prédio para a Cúria Diocesana; realizou o Congresso Eucarístico Diocesano ( 08/06/1941 ).Foi fundador e diretor por muitos anos do externato Imaculada Conceição da Capital. Em 25 de fevereiro de 1925,
Dom Duarte Leopoldo e Silva nomeou-o capelão militar junto ao campo de operações no Estado do Paraná à
pedido do Capitão Raul Melo – Chefe do Serviço de
Engenharia. Fundou, em 13 de março de 1939 o jornal
“O Monitor Diocesano”. Grande orador sacro, ficaram
famosos os sermões das Sete Palavras, pronunciados
na Semana Santa. Faleceu em Botucatu a 05 de maio
de 1946.

Luiz Michelim, Rua

Distrito de Rubião Junior - Decreto Nº 3.229/82
Filho de uma família de imigrantes italianos que vieram para o Brasil, em 07 de julho de 1887, estabelecendo-se em Botucatu, mais precisamente no Distrito
de Rubião Junior. Nasceu em 03 de maio de 1890. Filho de Antonio Ângelo Michelin e Maria Luiza Zorzetto. Foi o único dos filhos que nasceu em Botucatu
Residiu, por muitos anos, no Distrito de Rubião Junior
onde possuía uma propriedade agrícola com produção
de café , cereais, criação de gado leiteiro, etc... Casouse com Páschoa Escarpine Michelin que nasceu em 10
de março de 1894 e faleceu em 17 de setembro de 1974.
Desse matrimônio, nasceram os filhos : José, Antonio,
Luiza, Ana, João, Deolinda, Nelson, Nair e Wilson.Luiz
Michelin, faleceu em Botucatu no dia 02 de março de
1968, estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

Luiz Miranda , Rua

Bairro de Anhumas – Projeto de Lei Nº 64 de 08/09/
1994
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Nasceu em Conchas (SP) aos 10 de agosto de 1923.Filho de Francisco Cuba Sobrinho e de Dona Mamerta
da Costa Neves. Casou-se com a Sra. Rosalina Gomes
de Miranda, que lhe deu os filhos : Nilsa, Nilvana,
Neusa, Luiz, Clóvis, Maria de Fátima e Margareth. Foi
comerciante em Anhumas por mais de 20
anos.Proprietário do “Bar da Bica”, tradicional estabelecimento daquele bairro, verdadeiro ponto de referencia para milhares de botucatuenses, que se utilizavam da rodovia Marechal Rondon. Faleceu no dia 12
de junho de 1992.

Luiz Mori, Rua

Jardim D. Nicota de Barros – Lei Nº 972 de 20/12/
1961
No ano de 1893 mais um jovem casal de italianos emigrou para o Brasil para tentar a sorte e aqui começar
vida nova. Luiz Mori e Carolina Cabrelli, haviam se
casado em Pontremoli, sua cidade natal situada ao norte da Toscana, no sopé dos montes Apeninos. Ele nascera a 1o de janeiro de 1867 e ela a 24 de fevereiro de
1867, poucos anos após, portanto, à anexação da Toscana ao reino da Itália no ano de 1860. Quando partiram já tinham uma pequena filha italiana, Clotilde, que
ainda criança faleceria no Brasil. Dirigiram-se para a
cidade paulista de Botucatu onde florescia uma grande
colônia de toscanos que se ocupavam em tarefas artesanais, montavam estabelecimentos comerciais e pequenas industrias. Convidados por Adeodato Faconti
tinham garantido para o chefe da família um emprego na fabrica de licores que ele possuía. Pouco tempo depois mudaram-se para o bairro da Boa Vista
onde fixaram residência e Luiz se estabeleceu como
comerciante com um pequeno armazém de secos e
molhados, montado junto à sua casa. Ali viveram,
tiveram seus oito filhos brasileiros e os criaram.
Além do armazém, Luiz associou-se a Atílio Losi e
juntos montaram uma fabrica de fósforos no Bairro
Alto. Seus oito filhos brasileiros, Teresa ( casada com
João Milani ); Julia ( casada com Eduardo Salgueiro ); Antonio ( casado com Maria Buchignani );
Egydio ( casado com Albina Bissacot ); Anunciata (
casada com José Contipelli ); Victorio ( casado com
Delmira Bissacot ); Clotilde ( casada com Narciso
Romani ) e Armelindo ( casado com Esther Spirandelli ) deram origem a uma grande família na qual o
nome MORI acabou se associando a outros nomes
brasileiros das mais diversas origens, alguns recentíssimos em nossa terra.Carolina, faleceu a 14 de
fevereiro de 1930, mas Luiz passou dos 90 anos;
expirando a 4 de março de 1958, estando ambos se-
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pultados no cemitério de Botucatu, sua terra de adoção.

Luiz Ramos Andrade, Rua

Conj. Hab. A L Mello – Lei Nº 2.917 de 25/10/1989
Nasceu em Botucatu, em 16 de
maio de 1908.Filho de Joaquim
Miguel Andrade e de Josefina Ramos. Casou-se com Rita Andrini
Andrade, com qem teve os filhos :
Joaquim, Mariano, José Ramos,
Josefina, Maria, Pedro, Isabel,
Paulo Aníbal, Luiz Gonzaga Ramos de Andrade.Luiz Ramos Andrade faleceu em 28 de fevereiro
de 1984.

Luiz Rodrigues de Lara, Rua

Conj. Hab. Roque Ortiz Filho – Lei Nº 3.836 de 21/
10/1998
Nasceu em 10 de agosto de 1938 na cidade de Botucatu, sendo filho de José Rodrigues de Lara e Rosa Gloor. Casou-se com a Sra. Tereza Alves de Lara e desta
união nasceram os filhos : José Agostinho e Carlos
Alberto. Trabalhou nas farmácias : São Judas Tadeu e
Drogasil e, aposentou-se como enfermeiro na Duratex
S/A. Foi musico da Corporação Musical “Dr. Damião
Pinheiro Machado” e , também, ministro da Eucaristia
da Paróquia de Santa Terezinha. Faleceu em 03 de dezembro de 1990.

Luiz Santos Filho, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Projeto de Lei Nº 074 de
25/06/1996
Nasceu em 18 de abril de 1917, na cidade de Pau Gigante, no Estado do Espírito Santo, sendo filho de Luiz
Santos e Maria Rosa da Conceição. Oriundo de uma
família bastante humilde, jovem ainda começou a trabalhar para ajudar no sustento dos seus, portanto, não
teve a oportunidade de estudar, mas procurou instruirse nos livros que ganhava de amigos e outros que ele
mesmo comprava, com muito sacrifício. Em 29 de junho de 1938, casou-se com a Sra. Maria Mazzega Santos, e desta união nasceram os filhos : Acelina, Hílhero, Heraldo, Carlos e Paulo Roberto. Trabalhou na Companhia Vale do Rio Doce, na cidade de João Neiva,
ES., depois graças à sua inteligência, aprendeu o oficio de sapateiro e montou a sua própria oficina, passando a fabricar calçados, melhorando assim, o padrão de vida de sua família. O Sr. Luiz tinha o dom
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da música e por algum tempo juntou-se a um conjunto que animava os bailes do município e região.
Em 1947, após ter perdido sua casa por duas vezes,
devido às chuvas, deixou o Estado do Espírito Santo, vindo a residir por pouco tempo na cidade do Rio
de Janeiro, seguindo depois para o Estado de São
Paulo, onde fixou residência em vários municípios
paulistas. Trabalhou , a partir de 16 de dezembro de
1947, como esporeiro da Cia Paulista de Força e Luz,
indo desempenhar suas funções na cidade de Cafelândia/SP.Em 23 de janeiro de 1956 foi transferido
para Presidente Alves/SP como instalador encarregado de sessão em comissão. Lá, também, muito foi
o seu aprendizado. Finalmente, em 16 de janeiro de
1959, veio para Botucatu, para fixar moradia e prestar serviços à mesma empresa de eletricidade, à qual
dedicou 30 anos de sua vida, dos quais, 18 anos, só
em nossa cidade.Aposentou-se no cargo de Eletricista Encarregado III. Luiz Santos Filho faleceu em
21 de janeiro de 1989.

Luiz Savini, Rua

Vila dos Lavradores – Decreto Nº 2.977/81
Nasceu em Botucatu, no dia 14 de
abril de 1917. Filho de Angelo Savini e dona Tereza Vizotti Savini.
Muito cedo começou a trabalhar;
seu primeiro emprego, foi na antiga Estrada de Ferro Sorocabana,
logo que deixou a Sorocabana,
comprou um bar.Em 01 de setembro de 1938 foi admitido nas Industrias Lunardi, fabrica de macarrão, onde exerceu a
profissão de caixeiro.Trabalhou nessa empresa até o
dia 10 de março de 1943. Em 1944, os irmãos José e
Luiz Savini, adquiriram o prédio na Rua Major Matheus, 635, antiga fabrica de peneira de propriedade do
Sr. Alcides Cacliari e, deu-se o nome de Oficina Mecânica Irmãos Savini. Luiz Savini dedicou toda a sua vida
ao trabalho, sempre pensando no futuro melhor para
sua terra; muito conhecido por todos, tinha enorme
carinho para com os amigos. Luiz Savini, casou-se com
a Sra. Amélia Bianchini Savini, com quem teve os filhos : Cleonice Terezinha Savini, Antonio Celso Savini, Osvaldo Luiz Savini e Luiz Alberto Savini.Luiz Savini, sempre muito católico, foi o fundador dos Vicentinos, Nossa Senhora de Fátima, participava das comunidades católicas e da igreja da Vila Antártica. Luiz
Savini, faleceu em Botucatu, no dia 13 de julho de 1965.

Luiz Simonetti, Rua

Jardim Peabiru – Lei Nº 3.848 de 29/10/1998
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Nasceu em Botucatu a 24 de novembro de 1913, filho de Olivo
Simonetti e Rosa Machari. Realizou seus estudos na cidade
natal.Trabalhou na Casa Carlos e
no Banco Inco, mas foi, durante
toda a sua vida, fotógrafo. Era um
artista da fotografia. Membro ativo do Centro Cultural de Botucatu, era costume realizar exposições fotográficas sobre gente e coisas de Botucatu. Ficou famosa a coleção de tipos populares fotografados
por Luiz Simonetti. Apreciador da arte fotográfica,
cultor das tradições de nossa terra, pesquisador meticuloso, tratou, com a amabilidade cativante que lhe era
peculiar dos temas relacionados à Botucatu.Dizia que
“a fotografia é algo fantástico, ela aprisiona o tempo
num pedaço de papel tornando-o eterno”. Faleceu a 03
de abril de 1995.

Luiz da Silva, Rua

Chácara Recreio do Avaí – Lei Nº 3.953 de 14/10/
1999
O Sr. Luiz da Silva nasceu em Itu(SP), no dia 10 de
maio de 1909, filho do Sr. Leopoldino da Silva e da
Sra. Francisca da Silva. Casou-se com a Sra. Júlia Soares da Silva e desta união nasceram os filhos Gilberto, Olga, Luiz, Reinaldo, Vera e Amauri. Católico praticante, membro da Irmandade dos Vicentinos da comunidade da Igreja Nossa Senhora Aparecida por muitos anos. Participou do Conselho Deliberativo da Associação Atlética Ferroviária, foi Secretário da Associação dos Artífices da E.F. Sorocabana, sócio-fundador da Associação dos moradores da Vila Aparecida e
responsável pela instalação da rede de água e esgoto, e
da rede de energia elétrica e asfalto na Rua dos Costas
e adjacências ; coordenou movimentos de moradores
através de abaixo-assinados e reuniões na Prefeitura
Municipal de Botucatu. Trabalhou como Artífice guarda-fios na Estrada de Ferro Sorocabana, removido da
cidade de Avaré para Botucatu em 1944. Foi promovido a Mestre de Eletricidade de 4a Zona Telegráfica,
removido para a cidade de Itu, onde ficou até se aposentar retornando à Botucatu em 1965. O Sr. Luiz da
Silva faleceu em 13 de fevereiro de 1978.

Luiz Teixeira Pinto, Rua

Parque Residencial Nazaré – Decreto Nº 3.065/82
Nasceu no dia 17 de março de 1906, na cidade de São
Carlos, era filho de Luiz Teixeira Pinto, e de d. Teodo-
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ra de Almeida Campos Pinto. Era
casado com a Sra. Helena Pauletti, com quem teve três filhos : Helenice Teixeira Pinto, Carlos Teixeira Pinto e Lucy Teixeira Pinto, que faleceu quando criança.
Formou-se pela Escola de Comércio, foi comerciante. Trabalhou na
Casa Brasileira e, posteriormente, foi proprietário de vários armazéns de secos e
molhados.Foi um homem bom, generoso, vendia para
seus fregueses no prazo de 30 dias; quando o cliente
não podia pagar, por motivo justo, ou seja caso de doenças, ele ainda emprestava dinheiro ao seu freguês.
Foi proprietário das seguintes casas comerciais : Casa
Pinto, Casa Santa Lúcia, Empório Brasil, Empório Liberdade, etc... Pertenceu à Associação Comercial de
Botucatu.Luiz Teixeira Pinto faleceu no ano de 1976.

Luiz Tomazini, Rua

Vila São Lúcio – Decreto Nº 1.929/71
Nasceu na cidade de Itatinga (SP)
no dia 3 de maio de 1908. Filho
de João Tomazini e Anna Maria
Tomazini. Casou-se com Luiza
Matielo Tomazini com quem teve
os filhos : Alcides,Jurandir, Aparecida Maria, Maria José e Maria
Helena Tomazini Dias. Luiz Tomazini era lavrador e ferroviário
da extinta Estrada de Ferro Sorocabana, onde aposentou-se. Residiu por muitos anos na Vila Aparecida (
São Lucio ). Cidadão prestante, batalhou pelo desenvolvimento do referido bairro que, na época, era apenas um loteamento com algumas ruas e poucos moradores. Foi ele quem solicitou ao Prefeito Luis Aparecido da Silveira a abertura da referida rua ( Luiz Tomazini ). Faleceu em 9 de outubro de 1971, aos 62 anos.

Luiz Vaz de Camões, Rua

Vila Santa Catarina – Decreto Nº 2.830/80
Poeta épico, satírico e bucólico e
comediógrafo português . Nasceu
a 04 de fevereiro de 1524, em Lisboa e faleceu a 10 de junho de
1580 na mesma cidade. Filho de
Simão Vaz de Camões e Ana de
Sá de Macedo, descendia por varonia do poeta galego Vasco Oures de Camões. Até os 18 anos, presume-se que tenha
estudado em Coimbra. Surgiu depois na Corte, crian-
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do fama de conquistador desde cedo. Apaixonou-se por
Catarina de Ataíde, cujo amor celebrizou no poema anagramático Natércia. Lutando pelas tropas portuguesas
na África, fica cego da vista direita. De retorno à Pátria, envolve-se numa rixa durante a procissão de Corpus Christi, sendo preso. É quando então inicia o poema épico Os Lusíadas. Deixando o cárcere, embarca
para as Índias, onde ocupa o cargo de Provedor dos
Ausentes e Defuntos, escrevendo aí, mais 6 cantos de
sua obra. Sofreu acusação de peculato, e para se defender empreende a viagem de volta à Pátria., durante
a qual o navio em que viaja naufraga. Salva-se a nado,
juntamente com seu manuscrito. Ao chegar à Cidade
do Porto, conclui a obra, dedicando-a ao Rei Dom Sebastião, que lhe concedeu uma pensão de 15 mil réis
anuais. Sua vida sempre foi aventurosa e, na velhice,
não fosse o seu escravo Jaú, talvez morresse na miséria dada a extrema pobreza em que vivia. Soube a posteridade dedicar-lhe um lugar de honra entre os mestres da língua .

Luiz Vizotto, Rua

Conj. Hab. Joaquim Vernini – Lei Nº 3.958 de 27/10/
1999
Luiz Vizotto, nasceu em Botucatu aos 15 de agosto de
1925, sendo filho do Sr. José Vizotto e da Sra. Luiza
Paniguel Vizotto. Foi casado com a Sra. Gerssumina
Rovacci Vizotto e desta união nasceram três filhos. Foi
funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, trabalhando no setor de manutenção de locomotivas. Faleceu aos 72 anos em 26 de julho de 1998.

Luiz Zacharias Camalionte, Rua
Jardim São Vicente – Decreto Nº 2.403/76

Conhecido como “Borboleta”,
Luiz Zacharias Camalionte, nasceu em Botucatu em 15 de março
de 1920.Trabalhou em Avaré numa
Olaria onde começou a namorar
dona Maria de Lourdes Sambine, com quem se casou em 1940,
na Catedral de Botucatu. Desse
matrimonio teve três filhos, Airton, Maria Cinira e Ronaldo. Após seu casamento
começou a trabalhar nos Correios e Telégrafos, com
o cargo de Condutor de Malas, onde exerceu a profissão por 28 anos até o seu falecimento. Nas horas
vagas fazia um programa sertanejo de auditório na
Radio Emissora de Botucatu, que ia ao ar todo domingo às 18 horas, onde ficou conhecido pelo apelido de “borboleta”, pelo seu jeito alegre e brincalhão.

239
Trazia duplas sertanejas, apresentava shows para creches, asilo, animava festas, etc, também levava esses shows para outras cidades. Em 1966, foi homenageado no programa de Geraldo Meirelles na TV
Cultura, onde recebeu uma medalha de honra ao mérito, pelos programas feitos em Botucatu. Luiz Zacharias Camalionte, o querido caipira “borboleta”
faleceu no dia 04 de abril de 1968.

Luiza Carnielli Vocci, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.649 de 25/06/
1997
Nasceu em 20 de setembro de
1907, em Itatinga(SP). Filha de
Érico Carnielli e Ida Destro Carnielli. Em 23 de julho de 1927,
casou-se com o Sr. João Vocci, e
desta união nascer am tr eze
filhos.Em 1946, com apenas 39
anos de idade, ficou viúva e, sendo uma mulher batalhadora, trabalhou e criou seus filhos com muito carinho. Viveu
em Botucatu 69 anos, deixando a seguinte prole :
Gilberto Pedro Vocci, farmacêutico durante muitos
anos na Vila Aparecida; Rubens Benedito Vocci,
Maria José Vocci de Oliveira, Valmi Tereza Vocci
Cassimiro da Silva, professora e cronista; Flávio Luiz
Vocci, Antonio Henrique Vocci, Luiz Carlos Vocci.
Faleceu em 14 de julho de 1996.

Luiza Oliveira Parada, Rua

Parque Residencial Comerciários III – Lei Nº 4..064
de 11/10/2000
Casou-se com João Parada no dia 24 de maio de 1952,
e desta união nasceram cinco filhos : José Sergio,
Vilma, Maria Inês, Vânia e Aparecida de Oliveira
Guasu ( adotiva ). Fruto de seu elevado espírito religioso, Dona Luiza durante toda a vida lutou incansavelmente em prol dos menos favorecidos, tendo
trabalhado muito pela comunidade da Paróquia Santa
Terezinha do Menino Jesus. Fazia remédios para
bronquite, curando muitas crianças e adultos, bem
como, dando-lhes além de auxílio material, sempre
uma palavra de conforto e de esperança.. Faleceu
em 29 de abril de 2000.

Luiza da Silva Guimarães, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.963 de 18/11/
1999
Nasceu em Santo Quatro – Portugal, no dia 29 de se-
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tembro de 1885, filha do Sr. Antonio Álvaro Guimarães e da Sra. Tereza Fernandes. Veio para o Brasil aos
dez anos de idade. Quando chegou ao Brasil, a Sra.
Luiza foi ajudar seu pai como servente de pedreiro
na construção do terreiro de café da Fazenda do Dr.
José Barbosa de Barros e do terreiro da Fazenda
Lageado. Casou-se aos 18 anos com o viúvo Manoel
da Silva, que já tinha quatro filhos, os quais ajudou
a criar. Dessa união nasceram dez filhos. Ajudou seu
marido no comércio, trabalhando no balcão; a casa
comercial chamava-se “Casa Manoel da Silva”. Sua
casa comercial fornecia à quase todas as fazendas
da região como Morro Vermelho, Velha, Boa Esperança, Vitoriana e Rubião Junior. Fornecia também
aos peões do avançamento que vieram para construir os túneis da Estrada de Ferro Sorocabana. Junto com seu marido, ajudou a construir a Matriz do
Sagrado Coração de Jesus, trabalhando, ambos, como
festeiros e, fazendo doces para vender nas quermesses. Construíram várias casas, inclusive uma vila
conhecida como Vila Silva, onde construíram um
prédio para nele ser instalada uma escola.Faleceu no
dia 04 de janeiro de 1966.

Luzia Masseno Pontes, Rua

Jardim Planalto – Lei Nº 3.698 de 07/10/1997
Nasceu em 07 de setembro de 1927, sendo filha de Virgilio Damasceno e Stela Maria Baldini. Era casada com
o Sr. Mario Pontes Arruda, e desta união nasceram os
seis filhos, sendo eles : Thereza, Conceição, José Carlos, Luzia do Carmo, Vera Lúcia e Isabel Aparecida.
Dona Luzia, mais conhecida por Dona Lúcia, era benzedeira de crianças. Trabalhou como lavadeira para
criar seus sete filhos. Faleceu em 02 de outubro de 1991.

M
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Macaé, Alameda
Residencial Indaiá –

Cidade e porto do Estado do Rio
de Janeiro, ex-São João de Macaé,
localizada no litoral fluminense,
às margens do rio Macaé, a 210
km de distancia do Rio de
Janeiro.A base econômica do município é a agro-industria do açúcar. Há também fabricas de laticínios e
confecções e um terminal marítimo da Petrobrás.

Magnólia, Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto Nº 1.798/70
Arvore da família das magnoliáceas, cultivada como
ornamental e procedente das terras boreais, cujas flores, grandes, alvas e perfumadas, são muito belas e
estimadas.

Manacás, Avenida

Vale do Sol – Decreto Nº 2.068/73
Arbusto da família das solanáceas, muito apreciado como ornamental para jardins e praças, cujas flores são grandes, indo a corola de esbranquiçada a azul, gerando belo efeito quando muito
numerosas, e cujo fruto é uma
baga verde.

Manoel Álvaro Guimarães, Rua
Vila São Lúcio – Lei Nº 579 de 07/03/1957

Nasceu em São Torcato Guimarães, Portugal, aos 04 de junho de
1889. Era filho do casal Álvaro
Guimarães e dona Tereza Fernandes Guimarães. No Brasil, a história da família Guimarães se inicia por volta do ano de 1890,
quando chega ao Brasil o Sr. Antonio Álvaro Guimarães, trazendo consigo sua esposa
e filhos, dentre eles o pequeno Manoel que contava
com um pouco mais de um ano de idade. A família
Guimarães fixou residência em Botucatu e nesta cidade o menino Manoel fez seus estudos primário e se-
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cundário, sempre mostrando grande interesse por construções e projetos. Em Botucatu conheceu dona Adelina Michellucci com quem casou-se e, teve oito filhos,
18 netos e 18 bisnetos. Desta feliz união nasceram os
seguintes filhos: Mario, Orlando, Irmã Olga (religiosa
da Congregação das Marcelinas), Oswaldo, Oscar,
Milton e Manoel. Por demonstrar grande interesse e
aptidão à profissão de projetista e construtor, ainda
moço começou a trabalhar nesta área, ajudando seu pai
no assentamento de meio-fios e sargetas nas ruas de
Botucatu, isto porque seu pai também trabalhava nesta
área. Trabalhou também no inicio da construção dos
esgotos e da rede de água da nossa cidade. Durante
muito tempo trabalhou com seu pai. Os projetos que
fazia sempre tinha o auxilio ou opinião de seu pai. Seu
primeiro projeto, bem como a construção, foi de uma
capelinha que ficava na estrada da Fazenda Lageado.
O então jovem Manoel começou a dedicar-se à construções, principalmente de Igrejas. Dentre as inúmeras
matrizes que ele construiu podemos destacar as principais: A Matriz de Fartura, de Bernardino de Campos
(Nossa Senhora da Paz ), de Santa Cruz do Rio Pardo,
São Pedro do Turvo e outras. . . Dentre as inúmeras
Igrejas que construiu podemos dizer que a mais o enalteceu foi a construção da Catedral Metropolitana de
Botucatu, dedicada à Senhora Sant’anna, que foi solicitada pelo então Bispo Diocesano de Botucatu, Dom
Carlos Duarte Costa lá pelos anos de 1927/28. Revestiu a fachada do prédio da Câmara Municipal; Construiu a igreja de Pardinho, o Hotel Paulista, o prédio
da Companhia Telefônica, o Posto Texaco, e mais de
100 residencias e casas comerciais em Botucatu. Iniciou a construção de carneiras padronizadas, no Cemitério Municipal, onde construiu mais de 2.000 carneiras, sobre-carneiras, túmulos e capelas. Também construiu o notável Instituto Santa Marcelina de Botucatu
e a Igreja de Santo Antonio, no Distrito de Rubião Junior . Muitas foram as Capelas que projetou e construiu nas zonas urbana e rural, além de grandes e boas
residências em nossa cidade e região. Na cidade de
Botucatu foram estas as suas principais obras : Capela
do Cemitério Portal das Cruzes de Botucatu, o Asilo
Padre Euclides, Escola Senac, Cine Casino ( acabamento ), projetou a fachada da Prefeitura Municipal,
projetou também o prédio da Beneficiencia Portuguesa, iniciou a construção da Casa Santo Inácio e outras.
. . Por meio de diversas obras, teve seu nome ligado a
Misericórdia Botucatuense, ao Ginásio Diocesano, ao
Seminário Diocesano, ao Palácio Episcopal, a Casa das
Meninas, ao Mosteiro Santa Gema Galgani, w muitas
outros. Projetou o Cine Teatro Brasil, de Ponta Porá, o
cinema de Cerqueira César, a Prefeitura Municipal de
Timbury, a reforma da igreja de Ipaussu e muitos ou-
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tros projetos. Manoel Álvaro Guimarães faleceu em
Santos(SP), numa viagem que fizera aos 03 de junho
de 1956 aos 66 anos de idade. Foi sepultado em Botucatu no dia em que completaria 67 anos.

Manoel Baptista Fernandes, Estrada
Lei Nº 4.146 de 28/05/2001

Nasceu em Botucatu no dia 01 de abril de 1933, e viveu toda sua vida no sitio Aracatu. Casou-se, em 1957,
com Maria Conceição dos Santos Fernandes com quem
teve os filhos: Cleisa, Carlos, Vera, Marlene e Paulo.
Foi comerciante na rua Amando de Barros, onde possuiu Bar e Bochas. Faleceu em 03/04/2000.

Manoel Belver Fernandes, Rua

Conj.Hab. Antonio Hermínio Delevedove – Lei Nº
3.348 de 09/08/1994
Manuel Belver Fernandes, nasceu
em 29 de março de 1897 na cidade
de Zamora – Espanha. Filho de
Francisco Belver Rios e Rosa Fernandes Belver. Veio para o Brasil
em 1905, com seu pai e três irmãos,
desembarcando como imigrantes
na cidade de Belém no Estado do
Pará. Residiu em Belém até 1915,
trabalhando como padeiro. Transferindo-se para o Rio de Janeiro, trabalhou como garçon até 1920. Posteriormente seguiu para São Paulo,
trabalhando como padeiro e descarregador. Por ocasião da Primeira Grande Guerra (1918 ), mandou buscar, na Espanha, o restante da família. Chegou em Botucatu em 1921, aproveitando uma oportunidade oferecida aos imigrantes pelo governo brasileiro para trabalhar na lavoura de café, empregando-se na fazenda
Lageado. Nessa fazenda veio a conhecer sua futura esposa Luzia Dias Cordeiro, filha de João Dias Cordeiro
e de Gumercinda Alves Romão. Casaram-se em 17 de
maio de 1924. Manoel Belver Fernandes trabalhou
como pedreiro nas fazendas : Agulha, Barreiro, Morro
Vermelho, São João e outras. Mudou-se para a Chácara do sogro, localizada na Vila Silva e trabalhava na
cidade como padeiro no estabelecimento do Sr.José
Bertonchini, que exportava pães para a cidade de Bauru, pela falta de padarias na cidade vizinha. Em 1930,
adquiriu o Botequim do Sr. Luiz Cardoso na Av. Floriano Peixoto, 199 ampliando o estabelecimento para Bar
Avenida com anexo de Bazar e negócios de construção
de casas na novel Vila Maria. Trabalhou nesse negócio
até 1964, quando faleceu sua esposa. Mudou-se para
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São Paulo onde residiu com as filhas por 10 anos. Em
1978 voltou à Botucatu, residindo na Avenida Floriano Peixoto, 185, onde veio a falecer em 04 de março
de 1980. Deixou os seguintes filhos :
Francisco,Nelson,José, Alexandre, Tarcisio, Maria,
Rosa, e João Belver Fernandes.

vou e concordou que esse trabalho fosse feito pela Firma Cascaldi. A curta permanência do grande jornalista
na Prefeitura impediu a realização desse notável melhoramento. Faleceu em Santos em 24 de fevereiro de
1959.

Manoel Fernandes Cardoso, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 4.259 de 05/06/2002

Centro – Vila Nogueira – Lei Nº 399 de 02/07/1954
O Major da Guarda Nacional Manoel Fernandes Cardoso, nasceu em Portugal no dia 15 de janeiro de 1858.
Casou-se com a Sra. Maria José Fernandes Cardoso,
nascida em 05 de março de 1860 e falecida em 29 de
abril de 1936. Exerceu a vereança na cidade de Botucatu em 1908, onde foi Intendente Municipal. Antigo
morador, fazendeiro e comerciante que muito contribuiu para o progresso de Botucatu. Foi membro da
Caridade Portuguesa “Maria Pia” onde teve destacada
atuação junto à Colônia Portuguesa de Botucatu. Manoel Fernandes Cardoso, faleceu aos 20 de junho de
1945.

Manoel Deodoro Pinheiro Machado,
Rua

Vila Santa Terezinha do Menino Jesus – Lei Nº 766 de
21/03/1959
Nasceu em Botucatu aos 17 de
março de 1899. Filho do Coronel
Jorge Gomes Pinheiro Machado e
de Maria Manoela ( Maricota ). O
jornalista Manoel Deodoro, dirigiu o “Correio de Botucatu” por
largos anos. Utilizava o pseudônimo de “Pine Axé”. Foi Diretor,
em 1917, do jornal “Cidade de Botucatu” e “A Razão”, da Sociedade de Cultura Artística. Foi Prefeito de Botucatu e vereador em 1936. Era casado com
Maria Clementina Losso. O casal teve dois filhos :
Deomar Tilza Pinheiro Machado Abrantes e Márdeo
Pinheiro Machado. Na década de 1940 transferiu-se
para a cidade de Santos (SP) para órgão de imprensa
local. Nomeado Prefeito em fevereiro de 1933, toma
posse do cargo em 3 de março numa gestão que terminaria em 07 de agosto do mesmo ano. Deodoro Pinheiro, que alia à sua pena irriquieta as qualidades de estadista clarividente e botucatuense extremado, idealizou
um plano gigantesco de calçamento, que daria à Botucatu nada menos que 100.000 metros quadrados de belo
e confortável revestimento. Submeteu a idéia grandiosa ao Departamento das Municipalidades que o apro-

Manoel Fogueiral, Rua

Filho de imigrantes espanhóis, seus pais eram de região próxima à Madrid e, aportaram no Brasil por volta de 1900. Manoel Folgueiral nasceu em Itatinga o
dia 04 de janeiro de 1924; filho de Leôncio Folgueiral
e Francisca Rodrigues. Cursou somente o primário. Aos
11 anos já trabalhava na lavoura ajudando a família.
Em 1943, foi admitido como funcionário da Estrada
de Ferro Sorocabana onde trabalhou por trinta anos.
No dia 2 de maiode 1953 casou-se com Rosa Balcassa
filha de Euzébio Balcassa e Maria de Jesus descendentes de portugueses. Tiveram treze filhos. Pai extremoso, ensinava aos filhos que a vida é sempre uma constante batalha. Manoel Folgueiral faleceu no dia 18 de
agosto de 1994.

Manoel Gamito, Rua

Vila Assumpção – Lei Nº 3.109 de 21/08/1991
Nasceu em Botucatu, no dia 23 de
fevereiro de 1905, filho de Ramisio Gamito e de Segunda Baraona. Seus pais emigraram da Espanha, vindo da região de Salamanca. Seus pais nasceram na Arméria, Espanha. Trabalhou como lavrador na fazenda Canelas e na fazenda Matão. Em 1929, seus pais
vieram para a cidade, residindo na antiga rua 12, hoje
Joaquim Leandro de Oliveira, Nº 45, na Vila Maria,
onde adquiriram do Sr. Petrarca Bacchi um terreno medindo 20 metros de frente por 45 metros de fundo e,
nesse terreno construiu sua residência, criando toda
sua família. Quando jovem Manoel Gamito, junto
com seu pai, foi trabalhar na Estrada de Ferro Sorocabana, no serviço de manutenção da via férrea. Com
a morte de seus pais e com o casamento de alguns de
seus irmãos, que eram cinco, continuou vivendo na
Vila Maria, isto até 17 de agosto de 1935, quando
contraiu matrimonio com a Sra. Maria Lopes, filha
de imigrantes espanhóis, passando então a residir no
Bairro Alto, na rua Julio Prestes, numa pequena casa,
construindo sua família composta de cinco filhos dos
quais quatro vieram a falecer ainda recém-nascidos,
ficando apenas o único vivo que é o Sr. Benedito
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José Gamito. Manoel Gamito trabalhou como Guarda Noturno na antiga Garagem da Ford e, posteriormente, como pedreiro construindo obras de grande
relevância , como o Hospital das Clinicas de Rubião
Junior, onde trabalhou por mais de 15 anos, desde a
colocação da pedra fundamental pela firma Camillo
Dinucci.Trabalhou no Hospital Regional da Sorocabana, na Vila dos Lavradores; ajudou a construir a
escola Estadual “Dom Lúcio Antunes de Souza”,
desde a sua primeira pedra até a inauguração; Ajudou a construir o Cine Vitória; participou da construção do prédio da APAE e de muitas reformas no
prédio do EECA e Escola Dr. Cardoso de Almeida (
Cardosinho ). Manoel Gamito gostava muito de futebol amador, quando ainda jovem gostava de jogar
na equipe do Bairro Alto e, mais tarde foi convidado
para pertencer ao Conselho da Diretoria do Clube
Atlético Brasil da Vila Maria. Amante das aves, gostava de criar pássaros ficando conhecido pela alcunha de “Mane Passarinho”. Trabalhou até a sua aposentadoria na Firma Camilo Dinucci. Manoel Gamito
faleceu no dia 08 de abril de 1978.

Manoel Henrique Botelho, Rua

Bairro de Anhumas – Lei Nº 2.932 de 22/11/1989
Nasceu em Bofete(SP), no dia 27 de novembro de 1907
e, viveu dedicando vinte e oito anos de sua vida ao
Bairro de Anhumas, como lavrador. Casou-se com a
Sra. Alzira de Lima Botelho e teve oito filhos : Maria,
Irene, Benedita, Isabel, Zoraide, José, Francisco e
Aparício.O Sr. Manoel Henrique dedicou muitos anos
de sua vida à agricultura, trabalhando a terra que tanto
amava.Faleceu no dia 20 de julho de 1989.

Manoel Jesus Spernega Filho, Rua
Jardim Continental – Lei Nº 3.028 de 12/09/1990

Nasceu em 23 de junho de 1919 em Botucatu/SP. Filho
de Manoel de Jesus Spernega e Maria Vicência Corvino. Realizou os primeiros estudos no Grupo Escolar
José Gomes Pinheiro. Esportista, foi jogador de futebol profissional da A.A Botucatuense e AA Ferroviária. Transferido para São Paulo foi jogador do Palmeiras Sport Club, sendo campeão Paulista nos anos de
1942 e 1944. Foi Campeão Paulista pel Corinthias nos
anos de 1943 e 1945; jogando ainda no Nacional Atlético Club e Fluminense do Rio de Janeiro; voltando
para Botucatu, encerrou sua carreira jogando pelos dois
principais clubes da cidade. Manoel Jesus Spernega
Filho foi comerciante e motorista de caminhão. Faleceu no dia 19/novembro de 1989.
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Manoel José Antonio Lopes Gimenes, Rua
Chácara dos Pinheiros – Lei Nº 2.892 de 20/09/1989

Nasceu na Espanha em 30 de janeiro de 1914, tendo
vindo ao Brasil com dois anos de idade. Filho de Francisco Lopes Tortoza e de dona Isabel Gimenes Arevalo. Por decreto lei Nº 1202 de 08 de abril de 1939, do
então Presidente da Republica Getulio Vargas, foi naturalizado brasileiro no dia 27 de outubro de 1940. Em
1939, casou-se com Leonilda Di Santis Lopes, tendo
desse matrimonio duas filhas : Isabel Lopes Fazzio
casada com Gregório Fazzio Netto e Inês Lopes Pereira da Silva, casada com Antonio Pereira da Silva. Em
1936 começou sua carreira ferroviária na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, como estivador. Devido à sua
dedicação à empresa foi tendo promoções, tornandose funcionário de carreira, culminando sua vida de ferroviário com o cargo de Fiscal de Trens, aposentandose nessa função. Como entusiasta desportista, participou durante vários anos da Diretoria da Associação
Atlética Ferroviária, sendo que nos anos que participou dessa agremiação, o clube possuía grande equipe
de futebol que representava Botucatu com muito destaque em todo o Estado. Depois de aposentado foi presidente e ocupou diversos cargos na diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas da categoria.
Manoel José Antonio Lopes Gimenes, faleceu em Botucatu aos 21 de abril de 1979.

Manoel Luiz dos Santos, Cel.; Rua
Vila São Lúcio – Lei Nº 401 de 02/07/1954

Em 1854, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais,
nascia o primeiro filho de Luiz Manoel dos Santos e
de Ana Maria de Jesus.Eram em seis irmãos : Manoel
Luiz dos Santos, Joaquim Luiz dos Santos, Salvador
Luiz dos Santos, Bárbara Santos, Vitória dos Santos e
Emerenciana dos Santos. De sua infância sabe-se que
sempre foi ligado à terra, desde criança manifestava
uma inclinação para lidar com plantações.Quando já
estava na adolescência seus pais resolveram mudar-se
de Pouso Alegre, por injustiças em partilhas de terras;
transferindo-se para Anhembi. O pai do Cel. Havia vendido 1.000 alqueires de terras por 6 contos de réis, e
com esse dinheiro estabeleceu-se em Anhembi, comprou uma fazenda ali terminando de criar seus filhos.
O Coronel Manoel Luiz dos Santos, sendo o filho mais
velho, recebeu 3 contos de réis, e comprou a fazenda
“Sete Guarantans” à beira do rio Tiete, com 1.700 alqueires. Em 1886, casou-se com Maria Alves de Jesus
.Tiveram somente uma filha, nascida a 23 de abril de
1911, esta foi casada com Juvenal Vicente da Silva,
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com quem teve quatro filhos : Astrogildo Santos Silva,
casado com Mafalda Bissacot Santos Silva; Jordelina
Santos Silva Ferrari, que foi casada com o Sr. Lourenço Ferrari;Oswaldo Santos Silva, casado com Lourdes
Pedroso Santos Silva; Ezenel Santos Silva Guimarães,
casada com o Sr. Celso Gomes Guimarães. Em 1914, o
Coronel Manuel Luiz veio para Botucatu afim de que
seus netos freqüentassem a escola; foi adquirida a casa
do Sr. José Bolognini. Era tempo de muita maleita e o
Coronel Manuel Luiz junto com o padre Lanza, organizou uma Irmandade, onde ajudava os pobres portadores da doença e ao mesmo tempo tomava providencia para melhor saneamento para que não houvesse um
número cada vez maior de doentes; foi Diretor dessa
Irmandade. Construiu com a ajuda do padre Euclides,
a atual casa Pia São Vicente de Paula, para abrigar os
velhinhos; o Coronel doou o terreno e construiu a primeira casa que levou o nome de sua esposa.Foi também o construtor da igreja de Anhembi, conviveu com
os italianos, e para dar serviço a Emilio Cani, pedreiro,
deu-lhe a tarefa da construção da capela. Em 1917 introduziu na sala do júri local, um crucifixo. A pensão
Santa Rita, foi construída graças a doação do material
pelo Coronel Manoel Luiz dos Santos.Possuía grande
tino para o comércio, senso de responsabilidade, era
um economista, tinha muito gado, muitas terras com
plantações de café. Foi grande amigo de Dom Lucio
Antunes de Souza – primeiro Bispo de Botucatu - Era
pessoa largamente relacionada em Botucatu, sempre
mostrou-se pródigo em auxílios às instituições de caridade locais, às quais sempre ajudou e favoreceu. O Cel.
Manoel Luiz dos Santos, ajudou principalmente, interessando-se bastante pela parte da cidade, onde atualmente se encontra a igreja São José, cujo templo, aliás, foi bastante contemplado com suas valiosas ajudas,
tornando-se possível a sua terminação.

Manoel das Neves Pinhão, Rua
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zém de secos & molhados, na Rua Amando de Barros,
555 – atual alfaiataria do Minetto. Trabalhou durante
trinta anos na Empresa Teatral Peduti, onde exerceu o
cargo de contador e inspetor. Foi durante anos, presidente da Comissão Central de Esportes – CCE – Em
1955 contratando um técnico de basquete de Piracicaba, Botucatu foi campeã dessa modalidade esportiva
nos jogos regionais. Gostava muito de esportes, musicas e de viajar. Nos anos 1940 foi presidente de esportes do Clube Normalista que atualmente é o Botucatu
Tênis Clube. Foi membro da Comissão de Construção
da Igreja Catedral, e também ajudou a construir a igreja Nossa Senhora Aparecida. Manoel das Neves Pinhão,
faleceu em Botucatu, no dia 10 de agosto de 1974.

Manoel Rodrigues Antunes, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto Nº 1.267/66
Nasceu em Botucatu, a 1o de julho de 1882. Filho de
Zeferino Antunes Rodrigues e Anna Rodrigues.Casouse com Maria Belluzo com quem teve 14 filhos. Funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana, como manobrador “H”. Durante os 35 anos, não teve uma falta,
nem uma suspensão em sua ficha de serviço. Toda sua
vida foi dedicada à Estrada de Ferro, e por isso, era
reconhecido pelos chefes, e também admirado pelos
conterrâneos do bairro, que foi um dos
fundadores.Manoel Rodrigues Antunes e sua esposa
foram moradores e donos de uma chácara situada no
bairro da Vila dos Lavradores, cedendo à Prefeitura
Municipal de Botucatu a chácara, para ser loteada. Com
a realização do loteamento foram abertas três ruas, a
saber : Rua Guaianazes, atual Milton Meris Jaqueta,
Rua Manoel Rodrigues Antunes e Rua Melwin Jones,
prolongamento da rua Jaguaribe. Manoel Rodrigues
Antunes faleceu nesta cidade a 24 de abril de 1965, em
sua residência à rua Dr. Jaguaribe, 476, com a idade de
83 anos.

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.108/82

Manoel da Silva, Rua

Nasceu aos 24 de setembro de
1911, natural de Botucatu. Era filho de Joaquim das Neves Pinhão
e de d.Ana Silva Marques Pinhão.
Descendente de portugueses, casado com Inês Cariola Pinhão,
nascendo desse consórcio, quatro
filhos :Joaquim das Neves Pinhão
– Engenheiro Aeronáutico; Manoel das Neves Pinhão Filho – Técnico de Laboratório ;
Nello Cariola Pinhão – Eletricitário ; Maria Inês Cariola Pinhão – Bióloga .Comerciante, possuia um arma-

Nasceu na Ilha da Madeira, perto de Funchal, costa da África
em 1880, tendo vindo ao Brasil,
em 1890, com dez anos, em companhia de seus pais, Joaquim
Nunes da Silva e d.Fausta de
Souza e os irmãos José e
Maria.Aqui chegando, Manoel
da Silva foi trabalhar na lavoura
e, posteriormente na Estrada de Ferro Sorocabana no
assentamento de trilhos.No dia 15 de janeiro de 1908,

Vila Carmelo – Lei Nº 557 de 27/12/1956
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estabeleceu-se, com um capital de hum conto e cem
mil réis, na rua Victor Atti e, posteriormente, no ano de
1915, mudou-se para a rua Galvão Severino, 23 – hoje
Praça Levy de Almeida, sendo que sua casa comercial
foi a maior da Vila dos Lavradores. Era um grande armzém onde negociava-se fazendas, armarinhos, louças, ferragens, secos e molhados, etc... Manoel da Silva casou-se com Adelaide Nunes, que lhe deu os filhos
: José, Idalécio, Manoel e Antonio. Casou-se em segundas núpcias com Luiza Guimarães e teve os filhos :
Tereza,Orlando, Adelaide, Waldomiro, Daniel, Cecília, Lurdes e Alvarina. Manoel da Silva foi convidado
para ser Cônsul de Portugal em Botucatu, tendo declinado do convite, pelos afazeres de sua casa comercial
; foi eleito Diretor da Associação Comercial não exercendo o cargo por motivos expostos acima.Manoel da
Silva construiu inúmeras residências em Botucatu, deixando um patrimônio incalculável aos seus descendentes, tanto material como um intocável passado limpo e
digno dos maiores economistas.Foi Diretor Tesoureiro
da “Comissão de Construção”da atual igreja matriz da
Vila dos Lavradores, juntamente com o Sr. Virginio
Lunardi, Camilo Mazzoni e outros. Foi Diretor da Sociedade Beneficiente “Caridade Portuguesa” juntamente com Delfim da Graça Cardoso, Bernardino Amaro e
outros.Marigê Medeiros em seu livro “ Vila dos Lavradores” assim se expressa : “O Sr. Manoel da Silva
era um apaixonado pelo futebo, teve uma idéia brilhante. Como quase todos os jogadores eram vilenses, o Sr.
Manoel da Silva resolveu formar um só time que representasse, não só a ferrovia, mas também a Vila dos
Lavradores, pois a torcida era valente e participativa, e
então, fazer frente à Associação Atlética Botucatuense, que representava o centro da cidade. E este vilense
arregaçou as mangas e entrou em ação. Sua idéia foi
acatada pelos dirigentes da Ferroviária, e no dia três
de maio de 1939, quarta-feira, na sede do Clube Recreativo Ferroviário, nascia oficialmente a Associação
Atlética Ferroviária.” lFaleceu no dia 24 de setembro
de 1943, com 63 anos de idade.

Manoel Sobrino, Rua

Jardim Continental – Lei Nº 3.023 de 12/09/1990
Nasceu em 10 de janeiro de 1914
em Anápolis (SP). Mudou-se para
Botucatu em 1934. Casou-se com
a Sra. Luiza Spago Sobrino. Dessa união nasceu o filho Natal Manoel Sobrino. Foi proprietário da
Lenhadora Santa Luiza e do Armazém de Secos e Molhados Santa Luiza.Em 1956 ingressou no
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funcionalismo público do Estado, servindo no Centro
de Saúde por 28 anos. Exerceu a vereança na legislatura de 1956 a 1959. Foi Suplente de Vereador na legislatura de 1960 a 1963;Diretor da Associação Comercial de Botucatu; Diretor do Circulo Operário de Botucatu; Vicentino fundando a Conferência Santo Ignácio
de Loyola. Manoel Sobrino faleceu no dia 14 de janeiro de 1988.

Mansueto Lunardi, Cavalheiro; Rua
Vila Nova Botucatu – Lei Nº1202 de 04/01/1965

Nasceu em São Pelegrino ( Itália
) , província de Lucca, aos 14 de
julho de 1881, filho de Ferdinando Lunardi e Luzia Lunardi, veio
para o Brasil em 1911, estabelecendo-se em Botucatu. Casou-se,
em 1913, com Maria Ana Carmello Lunardi, dessa união nasceram
: Ferdinando Lunardi, Demade
Nelson Lunardi, Clovis Milton
Lunardi, Clarice Lucia Lunardi, Maria Odette Lunardi
e Cleonice Carlota Lunardi. Mansueto Lunardi foi industrial, fazendeiro e comerciante. Com sua dedicação
ao trabalho não mediu esforços, sempre contribuindo
para o engrandecimento e progresso da cidade que adotou como sua. Incutiu em seus familiares acendrado
amor à terra natal de seus filhos, considerando-se, orgulhosamente, um brasileiro nascido na Itália. Ao lado
de seu laborioso irmão, o Cavalheiro Virginio Lunardi, foi um dos pioneiros da Industria em nossa cidade.Os
irmãos Lunardi fundaram um verdadeiro parque industrial na Vila dos Lavradores : as Industrias Lunardi,
sob a denominação de “Virginio Lunardi & Irmão”,
depois transformada em Sociedade Anônima. Essa industria ficou famosa em todo o estado pois a mesma
fornecia bolachas e macarrão, produtos fabricados na
referida industria. Além da sua grande atividade industrial, Mansueto era uma pessoa muito caritativa. Em
29 de setembro de 1938, recebeu o Diploma de Sócio
Protetor, pelo auxilio e apoio prestado prestados à Campanha de Tuberculose e da Lepra. Colaborou com o
setor educacional doando, em 1937, o terreno para a
construção do prédio da Escola Estadual “Dom Lucio
Antunes de Souza”.O Cavalheiro Mansueto Lunardi
recebeu, no ano de 1958, uma homenagem da Associação Comercial, através de seu Presidente, o Dr. João
Cioffi que lhe outorgou uma placa de prata. Pertenceu
à Sociedade Italiana de Beneficiência, esteve na direção da mesma por várias vezes, recebendo do governo
do país de seu nascimento, o título honorífico de “Cavalheiro e La Decorazione Della Stella Al Mérito Del
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Lavoro All’Estero”, por relevantes serviços prestados
á pátria distante. Trabalhou em prol da construção da
nova Matriz do Sagrado Coração de Jesus, da Vila dos
Lavradores. Participou da direção de várias outras entidades filantrópicas, dispensando dedicada e sólida
colaboração.Mansueto Lunardi, faleceu em Botucatu
no dia 25 de janeiro de 1961, com a idade de 79 anos.

Manoel José Antonio Lopes Gimenes, Rua
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Nasceu em Botucatu aos 19 de
novembro de 1896 e faleceu em
15 de agosto de 1979. Membro
Fundador da Associação Atlética
Botucatuense. Casado com Guiomar Abrantes Guimarães Ribeiro
com quem teve os filhos : Eng.
César José Maria Ribeiro e Eng.
Celso José Maria Ribeiro.

Chácara dos Pinheiros – Projeto de Lei Nº104 de 28/
08/1989

Manuel Silva, Avenida

Nasceu na Espanha em 30 de janeiro de 1914, tendo
vindo ao Brasil com dois anos de idade. Filho de Francisco Lopes Tortoza e de Isabel Gimenes Arevalo. Por
decreto de Lei Nº 1202 de 08.04.39, do então Presidente da República Getulio Vargas, foi naturalizado
brasileiro no dia 27.10.1940. Em 1939 casou-se com
Leonilda Di Santis Lopes, tendo desse matrimônio duas
filhas : Isabel Lopes Fazzio, casada com Gregório Fazzio Netto e Inês Lopes Pereira da Silva, casada com
Antonio Pereira da Silva. Em 1936 começou sua carreira ferroviária na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, como estivador. Devido à sua dedicação à empresa
foi conquistando promoções, tornando-se funcionário
de carreira, culminando com o cargo de Fiscal de Trens,
aposentando-se nessa função. Como entusiasta desportista, participou durante vários anos da Diretoria da
Associação Atlética Ferroviária. Foi presidente e ocupou diversos cargos na diretoria da Associação dos Aposentados e Pensionistas da extinta Fepasa. Antonio
Gimenez, faleceu em Botucatu aos 21 de abril de 1979.

Filho de José Gregório da Silva e Maria Antonia da
Silva, nasceu na cidade de Remanso, Estado da Bahia,
em 25 de setembro de 1905. Emigrou para a nossa cidade em 1935, entrosando-se perfeitamente na vida de
nossa cidade. Funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana, sempre soube se impor aos circunstantes, fazendo-se amigo de todos em qualquer campo, não somente do esporte, mas também na sociedade. Manuel Silva
faleceu aos 42 anos.Foi um dos fundadores da Associação Atlética Ferroviária, sendo que exerceu por mais
de 10 anos cargos de relevância nessa entidade, inclusive sua presidência. Inegável o trabalho do esportista
Manoel Silva em favor do Clube das três cores, de nossa
cidade. Baluarte incansável, sustentáculo da agremiação vilense, Diretor de alto tirocínio, abnegado e amigo, pode Manoel Silva, durante muitos anos, desenvolver excelente trabalho junto ao esporte botucatuense.

Manuel Luiz, Rua

Conj. Hab. Joaquim Vernini – Lei Nº 3.955 de 20/10/
1999
O Sr. Manuel Luiz nasceu em Botucatu, no dia 22 de
fevereiro de 1932. Era filho de José Luiz e de dona
Maria de Jesus Corrêa. Casou-se com a Sra. Holanda
Bártoli Luiz e, desta união nasceram os filhos José
Roberto e Valdir. Depois de trabalhar como agricultor
adotou a profissão de jardineiro. Sempre desempenhou
com elevado senso de responsabilidade a profissão escolhida. Participou do Clube Bocha da Vila Antártica
e cantou no Programa Sertanejo da PRF-8, desde 1949
a 1955. O Sr. Manuel faleceu em 19 de junho de 1994,
em Botucatu.

Manuel Pinheiro Ribeiro, Avenida
Jardim Flamboyant – Decreto Nº 3.307/83

Vila São Lúcio – Lei Nº 1.049 de 20/12/1962

Manoel Teixeira de Almeida

Estrada BTC 328 – Lei N. 4.873 de 18 de fevereiro de
2008
Nasceu em Botucatu no dia 12 de julho de 1928, filho
de Alfredo Teixeira de Almeida e Rosa Francisca de
Oliveira. Foi criado na Fazenda Santa Cruz do Monte
Belo, Bairro Piapara, com seus pais e nove irmãos. Em
1949 casou-se com Wanda Barros e foi morar na Fazenda Alambari, parte da Fazenda Santa Cruz do Monte Belo e teve seis filhos : Célia Regina, Celso Roberto, José Carlos, Luiz Carlos, Ligia Celi e Solange. Em
1960 a família mudou-se para Piapara, para estudar os
filhos, onde ficou até 1963. Em 1964 mudou-se para
Botucatu, para dar continuidade aos estudos dos filhos.
Agropecuarista e de muitos amigos, ingressou na carreira política no município de Anhembi, onde foi eleito Vereador em 1972 e Vice-Prefeito em 1976, juntamente com o Prefeito Sr. Vadi Jorge. Empregou muitas
famílias, proporcionou trabalho e ajudou muitas pessoas. Responsável pela manutenção da estrada BTC
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328, por vários anos, usando o seu próprio maquinário, beneficiando todos os que por lá transitavam. Durante todo o tempo em que manteve a propriedade rural junto à referida estrada, sempre cuidou e auxiliou
de todas as maneiras as famílias dos sítios vizinhos,
bem como aqueles que transitavam pela referida estrada e pleiteavam auxílios. Deixou a política e continuou
vivendo entre sua propriedade rural e sua casa em Botucatu, onde adoeceu e faleceu em 06 de junho de 1988,
com aproximadamente 60 anos de idade. Foi sepultado no Cemitério Portal das Cruzes em Botucatu.

Mantiqueira, Alameda
Residencial Indaiá –

Serra da Mantiqueira. Cadeia de
montanhas que estende-se do Estado de São Paulo ao Estado da
Bahia, cujas denominações variam de acordo com a região.Na realidade, trata-se de uma subdivisão do maciço do Atlântico e do segundo degrau do
Planalto Brasileiro, sendo o primeiro degrau a serra do
Mar. A serra da Mantiqueira propriamente dita situase na fronteira entre Minas Gerais, São Paulo e Rio de
Janeiro. Alguns dos pontos mais elevados do Brasil localizam-se na serra da Mantiqueira, assim como o Pico
da Bandeira ( 2.890m ) e o Pico das Agulhas Negras (
2.787m ). As mais ricas jazidas minerais do país estão
situadas em seus territórios e delas se extraem ouro,
manganês, diamantes, pedras semi-preciosas, águas
minerais, mica, feldspato,mármores e calcáreos.

Maracajú, Alameda
Residencial Indaiá

Cidade do Estado de Mato Grosso do Sul.

Maranhão, Rua

Jardim Centenário – Distrito Rubião Junior –
Ocupado durante o período colonial por franceses, holandeses e portugueses, o Maranhão conserva traços desse passado. Responsáveis
pela formação cultural do Estado,
esses povos estão presentes nos
azulejos da arquitetura, na culinária e até no nome da
capital – fundada pelos franceses e chamada São Luiz
em homenagem ao rei Luiz XIII da França. A festa
popular mais conhecida é o bumba-meu-boi. Localizase a leste do Maranhão o Parque Nacional dos Lençóis
Maranhenses, zona de proteção ambiental, com 270
Km2 de extensão. É formado por dunas de areia, lago-
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as e rios, com fauna e flora variadas. Em função da
ação de ventos, ondas e correntes marítimas, as dunas
avançam aos poucos cobrindo vilas e povoados. A economia maranhense está assentada no setor agropecuário. O principal produto agrícola é o babaçu, seguido
pelo arroz e pela mandioca. Formação Histórica : Dividida em duas capitanias,a região do Maranhão é entregue por Dom João III a Aires da Cunha e Fernando
Álvares de Andrade, em 1535. Essa primeira tentativa
de povoamento não deixa vestígios. Os franceses iniciam a invasão do território e instalam a França Equinocial, em1612. Portugal expulsa-os em 1615 e, em
1621, institui o Estado do Maranhão e do Grão-Pará.
Em 1641 a Ilha de São Luiz é ocupada pelos holandeses, expulsos três anos depois. A partir daí, o domínio
português consolida-se. Em 1774, o Maranhão separase do Pará. A forte influência portuguesa faz com que a
Independência do Brasil só seja aceita pelos maranhenses em 1823, após intervenção armada do almirante
Cochrane, a mando de Dom Pedro I . Em 1831, o Estado é palco da Setembrada, que exige a expulsão dos
portugueses e dos padres franciscanos da região e, em
1838, da Balaiada, movimento popular contra a aristocracia rural. Com o fim da escravatura, a economia entre
em decadência e só começa a se recuperar na 1a Guerra
Mundial ( 1914-1918 ).

Márcia Aparecida Galhardo, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.116 de
22/06/1982.
Márcia Aparecida Francisco Galhardo, nasceu no dia 12 de agosto de 1962.Filha de José Galhardo de Haro e Maura Francisco
Galhardo. Era secretária de consultório dentário. Márcia estava
cursando o 3o Técnico em Contabilidade no Colégio Arquidiocesano Nossa Senhora de Lourdes “La
Salle”. Gostava de esportes e praticava Volley Boll. Trabalhou com a comunidade local. Faleceu no dia sete de outubro de 1981.

Marciano Zacarias, Rua

Porto Said – Distrito de Vitoriana – Lei Nº 3.336 de
31/05/1994
Nasceu à 22 de outubro de 1919, na região de Vitoriana, município de Botucatu. Seus pais eram Said Zacharias, libanês e Durvalina Nunes da Rocha Zacharias, natural de Piracicaba. Seus avós paternos, libaneses, eram Lutfala Zacharias e Maria Athiz Zacharias.
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Por parte de mãe, seus avós eram Marciano Nunes da
Rocha e Ana Branco da Fonseca, sendo ela filha do
Coronel Joaquim Gonçalves Fonseca e de Maria Lima
Franco da Fonseca. Marciano Zacharias cresceu e estudou em Botucatu. Aos 23 anos casou-se na cidade de
Sorocaba com Anita Rozario Zacharias, com quem teve
dois filhos, Ana Lucia Zacharias, falecida aos 21 anos
de idade; e Luiz Eduardo Zacharias, formado em Medicina. Na Fazenda São João, de propriedade de seu
pai, Marciano morou por cinco anos. Depois mudouse para Vitoriana, onde montou uma olaria, denominada
“Olaria São José”. Esta olaria ficava na fazenda Chalet de
propriedade de seu progenitor. Durante muitos anos, trabalhou com gado, cultura de algodão e também com gado
leiteiro e os derivados do leite. Posteriormente, Marciano
Zacharias instalou, na beira do Rio Tiete, uma outra olaria, chamada “São Domingos”. Essa região foi inundada,
tendo ele sido indenizado pela “Cherf” do governo do
Estado. Posteriormente, Marciano trabalhou com transporte de lenha da Fazenda São João. Foi comerciante em
Botucatu, tendo sido proprietário do “Posto de Gasolina
Nacional”, hoje extinto. Marciano Zacharias faleceu em
Botucatu aos 69 anos de idade, em 03 de julho de 1990.

Marcos Antonio Tonin, Travessa
Vila Éden – Lei Nº 3.927 de 09/09/1999

O jovem Marcos Antonio Tonin, nasceu na cidade de
Botucatu, em 02 de janeiro de 1964, sendo filho de Ovídio Tonin e Antonia Pilan Tonin. Marcos fazia o Curso de
Analista de Sistemas na Universidade Sagrado Coração,
em Bauru, e, sempre tinha uma participação atuante em
todas as atividades da Faculdade, especialmente nas musicais. Foi professor de bateria e chegou a participar de
um grande evento musical realizado na Associação Atlética Botucatuense. Foi também diretor do Bloco da Amizade, que muitas alegrias levou aos carnavais botucatuenses. Como esportista atuou no futebol amador e futebol
de salão. Faleceu em 11 de abril de 1992.

Marcos Bravin, Avenida

Conj.Hab. A H Delevedove – Lei Nº 3.282 de 04/11/1993
Nasceu em Botucatu. Era filho de italianos. Exerceu a
profissão de comerciante e era muito estimado e conhecido na comunidade. Casou-se com dona Maria Vanzela
Bravim, tendo desse matrimonio três filhos : Anna Domingas, Leontino e Clóvis Lourival. Marcos Bravin, faleceu com 66 anos de idade, em Botucatu, no dia 26 de
maio de 1966.

Marcos Lorival Quintino, Rua

Jardim Real Park – Lei Nº 3.524 de 15/05/1996
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Nasceu em 07 de junho de 1965, sendo filho de JoãoQuintino e Dolores Lopes Quintino. Foi funcionário
da Duratex S/A, Caio, Empresa Auto Ônibus Botucatu
Ltda, Empresa Dante Trevisani, Staroup, Duraflora e
servidor da Prefeitura Municipal de Botucatu. Era casado e teve quatro filhos : Marcos, Juliana, Lucas e
Letícia. Faleceu em 26 de fevereiro de 1996.

Margaridas, Rua

Parque Residencial Convívio –
Bot. Erva da família das Carduáceas, do gênero Áster, tendo no
Brasil as espécies : ª amallus L.,
originária da Europa e cultivada
nos jardins do país, anual, e flores azul-pálido. As folhas são resolutivas e cicatrizantes. Dá matéria corante amarela./
ª sinensis L., originária da China e do Japão, anual até
0,60m de altura; folhas espatuladas, dentadas; flores
azuis, em lígulas longas, contornando um grande
disco amarelo. É uma das plantas de jardim que foram mais sujeitas a hibridações, havendo por isso
numerosas variedades, de diferentes coloridos, algumas de flores dobradas, semelhantes aos crisântemos . Há variedades que não ultrapassam 15 cm de
altura. Também chamada rainha-margarida. Erva da
mesma família originária da Europa e bastante disseminada pelo mundo. Chysanthemum leucanthemum, anual, tendo muitas variedades, inclusive a
Olga, também chamada margarida-dos-campos e
margarida de são Paulo, muito comum nas plantações dos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo,
de flores solitárias, sobre pedúnculos longos e resistentes; discos amarelos e numerosas pétalas radiadas e brancas. São muito empregadas, quer para
jardim, quer para trabalhos florais. A espécie é também chamada crisântemo-dos-lagos. Arbusto da família das Melastomáceas, que ocorre no Brasil ( Tibouchina áspera Aubl ), tendo até 1 metro de altura;
flores purpúreas. As folhas e extremidades floridas
são béquicas e sedativas.

Marginal Lavapés, Avenida
Margeia o córrego do mesmo nome que, em toda a sua
extensão, corta o centro da cidade. Denominação de origem popular. Lembra o hábito antigo de, ao entrar na cidade, lavar os pés no córrego aí existente. Esse córrego
era, em remoto passado, denominado “Córrego do Patrimônio” e “Córrego dos Costas”, era como que a divisa
natural entre a vila propriamente dita e a zona rural.
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Maria Aparecida Gomes dos Santos,
Rua

Conj. Habitacional Altos da Serra – Lei Nº 4.190 de
24/10/2001
Nasceu em 13/11/1926, em Botucatu. Filha de Henrique Coelho
Gomes e Philomena Maldonado
Gomes. Casou-se com Eduardo
Borges dos Santos com quem teve
os filhos : Maria Isabel do Santos
Barbosa, Eduardo Borges dos Santos Filho. Estudou na Escola Industrial. Especializou-se em Corte e Costura e, com um dom todo
especial transmitia os seus conhecimentos às pessoas
que desejavam aprender essa profissão. Faleceu, na sua
terra natal, no dia 12 de julho de 2000.

Maria Adriana Marins Butignoli,
Rua

Altos do Paraíso – Projeto de Lei Nº 076 de 15/07/
1996
A jovem Adriana nasceu em 24 de novembro de 1972,
na cidade de Botucatu, sendo filha de Zilo Butignoli e
Maria Aparecida Marins Butignoli. Estudou nos Colégios Santa Marcelina e La Salle e, também na UNIFAC. Adriana sempre foi uma pessoa cheia de vida,
pois mesmo estando gravemente enferma não abandonou seu sonho, estava cursando o último ano de Magistério, na EEPSG “Dom Lúcio Antunes de Souza”.
Faleceu em 15 de junho de 1995, aos 22 anos de idade.
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Maria Annita Soares Rodrigues,
Rua
Jardim Ciranda – Lei Nº 3.553 de 28/08/1996

Nasceu em 15 de setembro de 1936, em Vitoriana, sendo filha de Alcides Soares e Ida Grande Soares. Casou-se aos 17 anos com o Sr. Luiz Augusto Rodrigues
e desta união nasceram nove filhos: Silvia, Lucia, Sonia, Alice, Maria do Carmo, Adriana, José Luiz, José
Renato e José Alcides. Maria Annita foi uma mulher
muito bonita e quando jovem participou do Concurso
“Miss Vitoriana”, no qual foi a vencedora. Lecionou
alguns anos na Escola de Vitoriana, onde seu pai era o
Diretor. Fez parte do Coral da Misericórdia Botucatuense. Maria Annita Soares Rodrigues, faleceu em 15
de janeiro de 1995 com 58 anos de idade.

Maria Carmo Scorsato, Rua
Bairro Alto – Lei Nº 3.489 de 26/02/1996

Nasceu em Lins (SP) no dia 30 de maio de 1928. Filha
de José de Souza e dona Malvina de Souza Bueno.
Casou-se com Francisco Scorsatto, com quem teve os
filhos : Sonia Maria Scorsatto Sartori, Francisco Carlos Scorsatto, Ana Maria Scorsatto, Ângela Maria Scorsatto, Isaltino Aparecido Scorsatto, Valter Scorsatto,
Neide Maria Aparecida Scorsatto,Silvia Maria Scorsatto, Julio César Scorsatto, Terezinha de Jesus Siqueira
e Jaime da Silva, Maria das Graças da Silva ( ambos
adotivos ).Residiu durante trinta anos no Bairro Alto,
batalhando em prol dos menos favorecidos, dando tudo
de si para minimizar o sofrimento de todos aqueles que
a procuravam.

Maria Aparecida Mitidieri Santos,
Rua

Maria Elisa Lara Giandoni, Rua

Vila Santa Elizabeth- Lei Nº 4.628

Conj. Hab. Clemente Jorge Roncari – Lei Nº 3.417 de
31/05/1995

Nasceu em Pardinho(SP) no dia 05 de março de 1943.
Filha de Francisco Neves Mitidieri e Maria Amélia
Finatti. Cursou primário e ginásio e curso de Auxiliar
de Enfermagem SENAC – Botucatu – SP. Funcionária
Pública da Escola Prof. Euclides de Carvalho Campos
de 1975 a 1993. Atendente de Enfermagem no Hospital das Clinicas da Faculdade de Medicina da Unesp –
Botucatu – Prestou serviços à comunidade da COHAB
III, Jardim Aeroporto e 24 de Maio como Ministra da
Eucaristia, responsável pelos Ministérios de Música e
Pastorais das Comunidades. Foi a pessoa responsável
pelo inicio das construção da Capela Nossa Senhora
Rainha da Paz.Foi casada com Hilhero João Santos com
quem teve duas filhas : Clara Elena e Vera Lucia.

Natural de Avaré (SP) onde nasceu aos 29 de abril de
1927. Filha de Arlindo Correa Lara e Bathalia de Mattos Lara. Casou-se com Carlos Giandoni, com quem
teve os filhos : José Carlos Giandoni, João Arlindo
Giandoni, Maria Cristina Sacomani, Luiz Fernando
Giandoni, Leize Nathalia Lara Giandoni e Juliana Aparecida Lara Giandoni. Foi membro da Conferência
“Santa Marcelina” e, quando da fundação da Conferência “Sagrada Família” em julho de 1978, foi uma
das primeiras vicentinas. Durante 23 anos prestou assistência aos pobres das Vilas Aparecida e São Luiz. A
Sra. Maria Elisa Lara Giandoni “Dona Tita” como era
carihosamente conhecida, faleceu no dia 22 de julho
de 1992.
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Maria das Graças Pereira Martins,
Praça
Altos do Paraíso – Lei Nº 4.106 de 13/12/2000

Nasceu na cidade de Botucatu, aos 06 de agosto de
1958, filha de Waldomiro Antunes Pereira e de Rita
Pimentel Pereira. Formou-se no curso de Secretariado
pelo Senac de Botucatu, porém trabalhava como manicure. Teve uma filha: Camila Pereira Martins.

Maria Helena Buganza Suman, Rua
Conj. Hab. Roque Ortiz Filho – Lei Nº 3.832 de 15/10/
1998

Nasceu em 21 de agosto de 1916 na cidade de Botucatu, sendo filha de Catulo Buganza e Jacinta Baraldo.
Casou-se com o Sr. Antonio Suman Filho que muito a
apoiou, e dessa união tiveram cinco filhos : Jandiro,
Maria de Lourdes, Marisa Suman da Nóbrega, José
Carlos e Jairo Suman. Faleceu em 12 de julho de 1995.

Maria Helena Thimotheo Monteferrante, Rua
Green Valley – Lei No. 4.694 de 03/03/2006

Nasceu no dia 17 de maio de
1937, na cidade de Contagem,
Estado de Minas Gerais.Filha de
Luiz Thimotheo e de Dona Rosa
Martins Thimotheo. Realizou
seus estudos primários na cidade de Belo Horizonte. Em 1949
passou a residir em Botucatu,
Estado de São Paulo, concluindo o curso ginasial no ano de 1953. Em 1956 diplomou-se pela Escola Normal do Instituto Santa Marcelina de Botucatu, professora primária e catequista. Casou-se com o Sr. Anísio Seraphin Monteferrante em 1958, com o qual teve quatro filhos : Henrique, Silvia Helena, André e Lúcia Helena. Lecionou por dois anos como professora substituta no
Grupo Escolar de Pardinho, e no Grupo Escolar José
Gomes Pinheiro, no município de Botucatu. Em 04
de abril de 1968, foi sócia fundadora da empresa REFLORENDA – Reflorestamento e Florestamento
Ltda., com sede na cidade de Botucatu, Estado de
São Paulo, empresa essa pioneira no serviço florestal de Botucatu, possibilitando o desenvolvimento
de projetos florestais de eucaliptos e pinus em grandes extensões de terras do município, concorrendo
para o surgimento de grandes empreendimentos florestais, atraindo capitais de outras cidades e favorecendo o surgimento de um grande pólo industrial flo-
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restal. Em 31 de março de 1970, como sócia fundadora da empresa AGROPECUARIA AGROPOL
LTDA, possibilitou o surgimento de uma empresa
especializada em atividades agrícolas e pastoris, dedicadas especialmente na produção de mudas certificadas de eucaliptos, pinus, mudas de café e plantas ornamentais, tornando-se pioneira no município
de Botucatu, na grande produção dessas mudas especializadas. Em 01 de março de 1971, como sócia
fundadora, participou da constituição da empresa SETAPE – Serviços Técnicos Agropecuários Ltda., empresa essa destinada à preparação de terras, através
de máquinas agrícolas, para plantio de árvores florestais, pastagens, edificações e estradas rurais, cercas, açudes. Essas três empresas atuavam principalmente no município de Botucatu, bem como em vários municípios do Estado de são Paulo, proporcionando intensa absorção de mão-de-obra de trabalhadores rurais e concorrendo para o desenvolvimento
agrícola e pastoril. Maria Helena faleceu em 02 de
novembro de 1978, aos 41 anos de idade, na cidade
de Botucatu, São Paulo.

Maria Izabel Nicolosi Garcia, Rua
Colinas do Paraíso – Lei Nº 4.067 de 18/10/2000

A menina Maria Isabel é filha do Sr. Nelson Garcia,
ferroviário aposentado e da Sra. Suely Nicolosi Garcia, e irmã do Dr. Antonio Henrique Nicolosi, funcionário público municipal e, de Adriano Nicolosi Garcia, escriturário da firma “Ribeiro Despachante”. Maria Isabel nasceu em Botucatu, a 24 de agosto de 1966
e, logo após seu nascimento apresentou uma grave doença, causada por estafilocócus aureus. Faleceu em 27
de março de 1968.

Maria Joana Félix Diniz, Rua
Vila Operária – Lei Nº 2.913/89

Nasceu em Botucatu (SP) no dia
24 de junho de 1896. Filha de
Manoel Felix e Gabriela Felix.
Casou-se com Florêncio Antonio
Diniz em 23 de julho de 1911
nascendo, dessa união, Gabriela
Benedita Diniz. Residiu, durante muitos anos, no Bairro Alto,
onde era estimada pela população, pelas qualidades que possuía em servir e colaborar com o próximo.Pertenceu à Irmandade do “Sagrado Coração de Jesus”da Catedral Metropolitana
e, posteriormente, com a fundação da igreja do Menino Deus, no Bairro Alto, foi uma das primeiras a cons-
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tituir a Irmandade do Sagrado Coração nessa paróquia,
tornando-se sua fundadora. Experiente parteira, muitas crianças nasceram com a sua ajuda. Cozinheira e
doceira, todas as festas e quermesses realizadas na cidade tinham a sua ajuda e colaboração. Maria Joana
Felix Diniz, faleceu em Botucatu no dia 07 de abril de
1980.

Nasceu em Ribeirão Claro (PR) aos 12 de fevereiro de
1943. Filha de Antonio Luiz e Avelina Joana. Veio para
Botucatu com 15 anos de idade. Casou-se em 03 de
junho de 1958, com Arquilino Tomé Cunha com quem
teve os filhos : Antonio, Ivone, Aristides, Alcides, Simone, Luiz e Wagner.Foi agricultora.Faleceu no dia
09 de setembro de 2003.

Maria José Vilhena, Rua

Maria Perini, Rua

Jardim Residencial Park – Projeto de Lei Nº 068 de
14/06/1996
Nasceu em 13 de setembro de 1900, e em 1915 casouse com o Sr. José Maria e desta união nasceram oito
filhos, sendo que a primeira filha morreu no parto, além
desses filhos criou mais um menino, que era tão amado quanto os outros. Formou-se professora, dedicando-se com amor a ensinar as crianças. Por muitos anos
residiu na Vila Maria, sendo muito querida por todos.

Maria Julia de Toledo Piza, Rua
Bairro Alto – Lei Nº 4.006 de 26/04/2000

Nasceu na cidade de Tietê (SP), em 02 de julho de 1900,
filha do Sr. Fernando de Toledo Piza e da Sra. Maria
Roza da Silva.Casou-se com o Sr. Euclides Arlindo de
Mello; da união nasceram Nair, Itagiba, Lauro, Erasmo e Cleonice. Era excelente cozinheira, trabalhando
em várias casas de famílias tais como: Amando de Barros, Amaral Gurgel, Leal Mendes, etc... Faleceu em 17
de outubro de 1981.

Maria Lourdes Prado Cassetari,
Profa.; Avenida
Jardim Paraíso – Lei Nº 3.000 de 05/06/1990

Nasceu em Botucatu no dia 17 de
setembro de 1921. Filha de Miguel
Prado e da Sra. Maria Gaspar Prado. Casou-se com o Sr. Odilon
Cassetari tendo os filhos : Odim
Prado Cassetari, Odilon Prado
Cassetari e Odiger Prado Cassetari. Maria de Lourdes Prado Cassetari foi destacada professora de
matemática da antiga Escola Industrial de Botucatu (
atual Escola Técnica “Dr. Domingos Miniccuci Filho”
) Amiga da natureza, a Profa. Maria adorava cultivar
plantas. Faleceu no dia 08 de maio de 1988.

Maria Luiza Cunha, Rua

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.468 de 04/12/2003

Vila Sorocabana – Lei Nº 3.579 de 15/10/1996
Nasceu na cidade de São Carlos
(SP), no dia 09 de novembro de
1903, filha de Giuseppe Perini e
de dona Cleuffe Biribili. Dois
meses depois de seu nascimento,
seus pais que eram italianos voltaram ao pais de origem. Na Itália
permaneceram por 10 anos na cidade de Cremona. Foi ali que Maria Perini estudou os
dois primeiros anos do grupo escolar. Em 1913, estavam de volta ao Brasil, na mesma cidade de São Carlos (SP). Casou-se aos 19 anos de idade, com Miguel
Pascucci com quem teve nove filhos : Luiz, José, Fernando, Ana, Olga, Antonio, Aléssio, Santo e Mario.
Logo depois de casados foram morar em São Paulo
capital, ficando ali por cerca de seis anos, até o nascimento do quarto filho. A situação difícil da vida na
cidade, a par de sérios problemas de saúde, adquiridos
pela insalubridade em trabalho de fabrica, receberam
logo a recomendação médica para procurar o interior,
onde apesar de tudo o ar puro da vida do campo poderia ser um remédio. Iniciaram então uma longa caminhada, passando por várias fazendas, sempre enfrentando o trabalho com lavouras, principalmente do
café.Somente em 1949, resolveram voltar à vida citadina, vindo para Botucatu, para aqui ficar até seus últimos dias de vida. Residiu na Vila Aparecida, rua Vicente da Rocha Torres. Faleceu no dia 28 de março de
1975, sendo sepultada no cemitério “Portal das Cruzes”.

Maria Pinto Ária, Praça

Chácara dos Pinheiros – Lei Nº 3.211 de 01/12/1992
Maria Augusta Pinto Ária, natural de Botucatu, nascida aos 03 de
dezembro de 1951, filha de Dona
Augusta Genoveva Pinto e do Sr.
Plínio Ferraz Pinto. Constituiu família casando-se com o Prof. José
Ferrucio Varoli Ária, e dessa união
nasceram duas filhas : Viviane e
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Patrícia. Dedicou-se às artes manuais, ministrando cursos de flores ornamentais, de montagem e confecção
de bijuterias e de pintura. Foi comerciante em Botucatu, no ramo de confecções femininas e masculinas, oferecendo ao consumidor jovem uma moda prática e
esportiva.Maria Augusta, recebeu, ainda criança, o apelido familiar de “ITA” e assim foi conhecida por todos. Incentivou, ardorosamente, a arte. Pintou e vendeu lindos quadros. Faleceu em 25 de setembro de 1991,
com 39 anos.

Maria Rivera Colino, Rua

Chácara Reunidas Vista Alegre – Lei Nº 4.910 de 17/
04/2008
Maria Rivera Colino nasceu em
Camponaria, Província de Leon,
Espanha, em 23 de setembro de
1887. Chegou ao Brasil em 11 de
novembro de 1896, com seus pais
Pedro Rivera e Bernarda Calvo e
seus três irmãos Josefa, Francisca e Francisco. Em Botucatu casou-se em 1904 com o Sr. Toribio
Colino, na época ferroviário e
posteriormente comerciante de sucesso em nossa cidade. Tiveram dez filhos, dos quais a Sra. Yolanda Floripes Colino Paolini com 95 anos, tradicional dama da
nossa sociedade é a única representante. Esposa dedicada ajudou seu marido na construção do patrimônio
da família. Mãe exemplar abdicou de sua própria vida
em meados da década de 1940, transferindo-se temporiariamente para São José dos Campos, para cuidar de
três dos seus filhos que tiveram tuberculose, sendo diretamente responsável pela sua cura, assim como pela
sobrevivência de sua netinha Sueli. É mãe da Sra. Dinorah Colino de Barros, esposa do Sr. Renato de Barros que foi Prefeito de Botucatu. Dona Maria foi uma
cidadã prestante. Hospedou em sua casa, parentes e
inúmeros conterrâneos quando chegavam da Espanha,
até que se encaminhassem no novo país. Além disso,
no inicio e meados do século passado, auxiliou inúmeras pessoas pela mediunidade excepcional de que era
dotada. Pessoas inclusive de outras cidades recorreram a seus conselhos e orientação ao longo dos anos.
Seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos, entre eles
juizes de Direito, Promotores, Médicos, Dentistas, Advogados, Economistas, Engenheiros, Psicólogos, Professores, Tradutora, Publicitária, Arquiteta, Comerciantes, Bancários, Industriais, Diretores de grandes
empresas particulares e públicas, estão hoje em Botucatu, Araraquara, São Paulo, Marilia, São José do Rio
Preto, Blumenau, Campinas, Bauru, Curitiba, Nova
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York, New Orleans, Londres, Juiz de Fora, Ourinhos.
O prédio onde residiam Dona Maria e sua família, misto
de sobrado residencial no alto e comércio no andar térreo e largo terreno nos fundos, exemplo do sucesso do
casal de imigrantes espanhóis que venceram na nova
terra, foi totalmente restaurado por seus descendentes
e pode ser visto na Avenida Floriano Peixoto, 132-142,
sendo um marco na história arquitetônica botucatuense dos anos 20 do século XX. Dona Maria faleceu em
Botucatu em 23 de setembro de 1959, dia em que completou 72 anos, deixando uma lacuna jamais preenchida, mas permanece viva na lembrança de sua família e
dos que tiveram o privilégio de conhecê-la.

Maria Rosa Santiago, Rua
Jardim Central – Decreto Nº 1.361/67

Nasceu no dia 29 de setembro de
1872 na freguesia da Moita Anadia, distrito de Coimbra, da Republica Portuguesa, filha de Francisco Ferreira Dias e Tereza de Jesus.
Emigrou para o Brasil em 1894,
acompanhando seu esposo Ezequiel Santiago e trazendo sua primogênita Mar ia Emilia com 8 meses de
idade.Radicaram-se em Botucatu, na Fazenda Córrego Fundo, então de propriedade do Dr. Raphael
Sampaio, onde seu esposo havia preparado lugar, em
sua viagem anterior a este país. Constitui sua prole
com mais os seguintes filhos : Antonio, Manoel, Maria Elisa, Izidoro e Maria das Dores, todos brasileiros. Começou e sua luta pela manutenção, vindo também para sua companhia seus irmãos Joaquim o
“Broca”, José o “Bahiano”, e mais tarde Antonio,
que perdeu a vida em uma tragédia no Rio Grande
do Sul. Da Fazenda Córrego Fundo, a família do Sr.
Ezequiel, transferiu-se para um local a duas centenas de metros além da ponte do Moinho do Salgueiro e passou a trabalhar para Jacob Petry.Era de se
admirar, ver D. Maria Rosa com seu cesto à cabeça
a conduzir o alimento para os seus trabalhadores,
levando a primeira filha pela mão.As economias alcançaram o suficiente para comprar uma casa na Avenida Floriano Peixoto que tinha os números 7 e 9.
Ali instalaram uma modesta hospedaria, a qual depois da morte de seu esposo em 1924, passou de mão
em mão dos filhos com o nome de “Hotel Viúva
Santiago”.Embora dirigida pelos filhos, a sua palavra sempre tinha a primazia e era acatada e respeitada. Com uma energia de ferro, um caráter impoluto,
uma moral cem por cento, conseguiu guiar bem sua
prole, contando hoje com descendentes professores,
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contador es,
advogados,
engenheir os,
médicos,políticos, industriais e capitalistas. Com
muitos problemas e dificuldades que enfrentou na
vida, ela teve como grande amigo e conselheiro o
senhor Petrarca Bacchi, seu vizinho. Foi uma verdadeira mulher de tábua, forno e fogão. Às 4 horas da
manhã ela assava sua “broa” e quem levantasse às 6
horas, tinha pão quentinho com café à mesa. Atravessou três comoções internas do país, que afetaram
esta cidade e em todas cumpriu seu dever, atendendo necessidades de momento. Alguns anos mais tarde a direção do Hotel “Viúva Santiago” passou para
seu genro, Sr. Antonio Rodrigues Amaro. Quando
se inaugurou o Hotel Santo Antonio, Dona Maria
Rosa Santiago passou aos cuidados de seu genro e
filha Mariquinha, morando com eles até a sua morte. Dois anos antes de falecer, foi atacada de amnésia e assim deixou este mundo em 16 de fevereiro de
1965 com 92 anos de idade, sendo sepultada no Cemitério de Botucatu. Deixou um nome conhecido e
respeitado pelo povo de Botucatu.

Mariana Jaqueta Santos, Rua

Chácara dos Pinheiros – Projeto de Lei Nº 144 de 29/
06/1982
Mariana Jaqueta Santos nasceu
em Botucatu, aos 11 de março de
1911, tendo aqui vivido e falecido aos 21 de maio de 1979. Era
filha de Donato Jaqueta e de dona
Carolina Di Creddo Jaqueta. Foi
casada, desde 04 de fevereiro de
1931, com José dos Santos Junior, estimado líder ferroviário de
Botucatu. Teve os filhos : Aimee dos Santos Garcia,
casada com o Sr. Antonio Garcia; Idnéia dos Santos
Matheus, viúva do Sr. Mario Matheus; Claudete dos
Santos Pace de Arruda, viúva do Sr. José Edson Paes
de Arruda; Igmeia dos Santos Garcia, casada com o Sr.
Pedro Garcia. Pessoa por demais conhecida e benquista em nossa comunidade.

Mariana Rafael, Rua

Vila Sonia – Decreto Nº 2.719 de 02/08/1979.
Nasceu no Líbano, em 1o de janeiro de 1894. Filha de
João Miguel Raphael e Marta Salém Raphael. Chegou
à Botucatu com quatro anos de idade, onde morou até
o seu falecimento em 03 de agosto de 1973. Casou-se
com o Sr. Jorge Abrão Raphael e tiveram sete filhos :
Geny Helou, Carim, Faride Cassar, Afife Couvre, Elmaz Fadel, Edison e Ciro. A dona Marianna é, pratica-
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mente, uma das pioneiras botucatuenses. Viveu 79 anos, sendo que
75 passou-os em Botucatu. Possuía, junto com o esposo, a popular “Casa Raphael”, na Rua
Amando de Barros. Ela possuía
um grande amor à Botucatu e sua
gente. Coração magnânimo e nobre, era estimadíssima pelas famílias botucatuenses. As obras filantrópicas que promoveu em prol dos menos favorecidos, são meritórias e
inesquecíveis. A Sra. Marianna Raphael faleceu em Botucatu, no dia 03 de agosto de 1973.

Marília, Rua
Vila Antártica –

Cidade e município do Estado de
São Paulo, Brasil. Fundada em
1923, por José e Antonio Pereira
da Silva, Galdino Alfredo de Almeida, Elisiário Barbosa e Bento
de Abreu Sampaio Vidal. Elevada à categoria de Vila em 22 de
dezembro de 1926. Município criado em 24 de dezembro de 1928.
Denominada, anteriormente, de Alto Cafezal e Lácio.
Cidade com 120.000 habitantes. Altitude de 652 metros. Clima salubre. Dista da Capital 543 Km. Estrada
de Ferro. Conservatório Musical, Escola de Agrimensura, escolas secundárias, associações profissionais, esportivas e recreativas. Hospitais e serviços de saúde.
Industrias de fiação e tecelagem, beneficiamento de
algodão, lacticínios , produtos alimentícios e fabrica
de óleo. Produz algodão, café, amendoim, arroz, mandioca, batata e cana de açúcar.

Marina Passos, Profa, Praça
Decreto Nº 3.422/83

Marina de Almeida Fagundes
Passos, nasceu no dia 17 de fevereiro de 1916 em Avaré/SP – cidade onde viveu até se casar. Lá
fez seus estudos de 1o grau e em
Botucatu, no Colégio Santa Marcelina formou-se como professora primária. Era filha de Saturnina de Almeida Fagundes também
professora primária e autora de uma cartilha de alfabetização e de Felix Fagundes, engenheiro civil e que
ocupou o cargo de prefeito de Avaré. Casou-se com
João José Passos no dia 25 de Janeiro de 1938 em Ava-
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ré e, depois do casamento, passou a residir em Botucatu. Teve um filho Ronaldo Fagundes Passos, que nasceu e sempre morou em Botucatu. Dona Marina e seu
marido sempre pertenceram ao Rotary Clube de Botucatu, sendo o Sr. João Passos chegado a ocupar o cargo
de Governador do Rotary Clube, onde participaram ativamente. Foram responsáveis pelo projeto e construção da Casa da Esperança, entidade de recuperação de
pessoas portadoras de defeitos físicos, atualmente administrada pela Misericórdia Botucatuense. Dona Marina administrou a Casa da Esperança durante muitos
anos, mesmo depois do falecimento do marido em 1971.
Participou de muitos movimentos comunitários em Botucatu. Marina Passos faleceu em Botucatu no dia 10
de junho de 1983.

Mario Barberis, Avenida

Conj. Hab. Humberto Popolo – Projeto de Lei Nº 232
de 26/06/1979
Nasceu em Botucatu, no dia 24 de
novembro de 1916. Filho de José
Barberis e Maria Stefanini. Estudou
na Escola Normal de Botucatu.
Começou a trabalhar aos dezessete
anos na tipografia “Serra Neto” localizada na Avenida Floriano Peixoto. Em 1937 foi trabalhar como
ajudante na Estação Experimental
do Café na Fazenda Lageado que pertencia ao governo
federal, na seção de Engenharia sob a chefia do Dr.
Afonso Poyart, onde permaneceu até a transferência
do chefe para o Rio de Janeiro. Mario assumiu a chefia
interina, onde permaneceu até 1960. Topógrafo da secção de Engenharia Rural do Ministério da Agricultura
por 35 anos. Casou-se com a Professora Nair Barcaroli
Barberis, no dia 20 de julho de 1939. Dessa união nasceram os filhos : Maria de Lourdes, Maria Francisca,
Luisa Gonzaga e Paulo Afonso. Mario Barberis foi
agraciado com medalha de “Honra ao Mérito”pelo Tiro
de Guerra de Botucatu. Em 1968 fundou a REFLORENDA tendo como sócios : Dr. Fernando Goulart,
Dr. Anízio Monteferrante, Dr. Antonio Sabino e Dr.
Jairo Magalhães. Entram em contato com os Irmãos
Lassalistas e adquirem um prédio semi-construido, no
bairro do Lavapés.Compraram, concluíram as obras e
deram inicio às atividades da firma Reflorenda – Reflorestamento, onde dedicou-se até à morte. Avaliador
do Banco do Brasil S/A, Perito Judicial nas Comarcas
de Botucatu e Conchas. Diretor das firmas Planapi, Setapi, Empril e Reflorenda. Mario Barberis possuía conhecimentos e cursos sobre avicultura, apicultura, silvicultura e cafeicultura. Fez várias viagens ao exterior,
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como África, Europa e América do Sul. Um de seus
maiores trabalhos foi realizado na Nigéria onde recuperou várias áreas desérticas, obtendo muito sucesso,
proporcionando muitos empregos para os brasileiros.
Faleceu no dia 30 de setembro de 1978. tendo o prédio
da Reflorenda sido adquirido pela Prefeitura Municipal de Botucatu.

Mario Bicudo, Rua

Jardim Paraíso II – Lei Nº 2.813 de 05/05/1989
Nasceu em Botucatu dia 23 de
novembro de 1929.Filho do Sr.
José Bicudo Filho e Sra. Brasília
Pereira Bicudo.Cursou o primeiro grau na Escola Raphael de
Moura Campos e formou-se em
contador pela Escola Técnica
Nossa Senhora de Lourdes. Trabalhou de balconista quando estudante. Admitido na antiga Estrada de Ferro Sorocabana onde exerceu as funções de telegrafista e auxiliar
de Estação. Aposentou-se, em 1980, no cargo de Escalante da ex-Fepasa. Com 31 anos,casou-se com Ignês
Alves de Oliveira Bicudo, com quem teve uma filha :
Ana Brasília de Oliveira Bicudo - Bióloga. Era ferroviário – trabalhava na Secção de Escala. Líder ferroviário, pautou sua vida como amigo de seus companheiros ferroviários, procurando ajuda-los na maneira do
possível. Mario Bicudo faleceu no dia 30 de junho de
1984.

Mario Cacace, Prof. ; Rua
Vila Nogueira – Decreto Nº 2.696/79

Segundo o “Historical Research
Center”, uma instituição americana que possui arquivos genealógicos de milhões de famílias do
mundointeiro, a remota origem do
CACACE está na Grécia. Os
Kakakis, por volta do ano de
1.100 DC, migraram para o sul da
Itália, mais precisamente para a
região da Campânia, cercania de Nápoles ( Soto Vesúvio ), que é Boscoreale ( Bosque real ) próxima à formosa Pompéia. Mario Cacace ( ou Cacacci ) é filho de
João Cacace ( Giovanne Cacacci ) e Maria Vitiello,
ambos italianos, ele um conde, pois recebeu este titulo
do rei Vitor Manuel III, por ser o chefe da cozinha real.
Mario Cacace nasceu no dia 27/02/1906, ás 17 horas
na rua Uruguayana, 13 em São Paulo (SP). Como seu
avô Agnelo Cacace era violinista na Itália, seu pai João
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trouxe na bagagem um violino “Stainer”, que segundo
consta, é quase tão formoso como o famoso Stradivaris. Este violino hoje encontra-se em poder dos filhos
de Mario. Foi desde criança demonstrando grande vocação para o instrumento e seu pai (João) colocou-o
para estudar violino em Sorocaba para onde havia se
mudado. João era dono do Grande Hotel Paulicéia em
Sorocaba, para onde vinham famílias nobres de São
Paulo fazer refeições, principalmente aos domingos,
saborear os doces gelados especiais. Num desses dias,
veio de São Paulo o Prof. Zacarias Autuori, famoso
professor de violino, e João comentou que seu filho
Mario era aprendiz desse instrumento. Quando Zacarias Autuori lhe pediu para que tocasse alguma coisa,
ficou encantado e resolveu adotá-lo como aluno. Daí
para frente foram só sucessos.Como viver só de música neste país já era muito difícil, Mario Cacace
não fugiu à regra e teve que ir ao encontro do dinheiro. Assim como seu cunhado Ernesto Moechel
e seu irmão Cláudio, conseguiu um emprego como
representante da empresa Anglo Mexicon, que tinha
como zona de atuação a Alta Sorocabana e, em uma
dessas viagens à Botucatu conheceu Irene. Ela era
filha de Pedro Stefanini, vice-consul italiano e Carlota Zerbetto Stefanini, família tradicional de Botucatu. Casou-se em 18/10/1933. Tiveram cinco filhos
: Paulo Sergio, Ceres, Ivo Roberto, Mirthes e João
Neto. Com o inicio da guerra os “oriundi” que trabalhavam para firmas italianas, inglesas, alemãs, japonesas, tiveram seus empregos encerrados, inclusive Mario Cacace, e como seus poucos conhecimentos profissionais resumiam-se à musica, não lhe restou outra alternativa a não ser o ensino. Foi quando
Irene, sua esposa apresentou-lhe a alternativa de ensinar música nas escolas da cidade. Mario Cacace
prestou exames de emergência no Conservatório Musical de São Paulo em 1945, recebeu o Certificado
de Curso de Emergência conforme certificado assinado por João Batista Julião em 15/04/1945. Com
esse documento em mãos teve em 1945 os seguintes
atestados : Escola Industrial Armando Salles de Oliveira – certificado que desde 08/11/1945 exerce as
funções de professor; Ginásio Diocesano e Escola
Técnica de Comércio Nossa Senhora de Lourdes –
Certificado que desde agosto de 1944 exerce funções de professor; Instituto Santa Marcelina – Certificado que desde 10/05/1945 exerce funções de professor. No desempenho de suas funções como professor de música, compôs o hino da Escola Industrial em conjunto com Wandir P. Sampaio e Delmanto
Troncarelli, a duas vozes, que foi editado em 1945.
Em janeiro de 1949, foi apresentado em 1 a Audiência a composição “Fraternidade”, com música de sua
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autoria e letra de Genaro Lobo. Devido ao avançar
da idade e com ela as deficiências de saúde, acabou
por se aposentar e mudou-se para Santo André, onde
seu filho Paulo Sergio já residia. Mas não aposentou-se totalmente. Foi quando começou a dedicar-se
à composição de “Palavra Cruzada” que publicava
no Diário do Grande ABC. O Professor Mario Cacace faleceu em 09/11/1976, em Santo André.

Mario De Pieri, Rua

Jardim Ciranda – Lei Nº 4.497 de 03/03/2004
Mario Depieri, nasceu em Botucatu no dia 03 de agosto de 1921.
Viveu toda sua vida nesta cidade
onde veio a falecer no dia 23 de
maio de 2002. Trabalhou, por
muitos anos, na Estação Experimental do Café, conhecida por
Fazenda Lageado, hoje pertencente à UNESP. Serviu o exercito em Corumbá (MT) em 1942 e
1943 e em junho de 1944 partiu para lutar na 2 a Grande Guerra, juntamente com mais 10.375 jovens brasileiros. Foi voluntário e lutou bravamente sob. O n.
IG 299.488 do glorioso Regimento de Infantaria São
João Del Rei, tendo a difícil função de municiador
dos tanques de guerra. Segundo depoimentos de colegas de farda exerceu sua função com bravura e
grande patriotismo, tendo participado das batalhas
de Camaiore, Monte Prano, Monte Castelo, Castelnuovo, Montese, Zocca, Collecchio e Fornovo. Voltou ao Brasil em setembro de 1945.Dessa forma deixou seu nome registrado para sempre na história de
Botucatu. Foi casado com dona Maria de Los Angeles Garcia Depieri, deixando dois filhos : Mario Antonio Depieri e João Valentim Depieri.

Mario Figueiredo, Rua

Jardim Reflorenda – Lei Nº 3.024 de 12/09/1990
Nasceu em Botucatu aos 17 de
fevereiro de 1911. Era filho de
Antonio Figueiredo e Rosalina
Ribeiro Figueiredo. Foi casado
com a Sra. Rosina Cozzi Figueiredo com quem teve três filhos.
Lutou na Revolução Constitucionalista de 1932, onde prestou
grandes serviços. Ingressou na
antiga Estrada de Ferro Sorocabana onde aposentouse na qualidade de Chefe de Trem. Sempre residiu
na Vila Maria, onde prestou grande colaboração na
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construção da igreja Nossa Senhora Menina. O Sr.
Mario Figueiredo faleceu no dia 09 de fevereiro de
1972.

Mario Guimarães, Prof.; Rua
Vila Nova Botucatu – Decreto Nº 2000/72

Natural de Botucatu nascendo no
dia 05 de agosto de 1912, Filho
do Sr. Manoel Álvaro Guimarães
– natural de Portugal - e da Sra.
Adele Laurinda Maria Michelucci, natural de Lucca na Itália. Passou sua infância em Botucatu, formando-se professor pela antiga
Escola Normal Oficial de Botucatu. Casou-se com a Sra. Ida Simões, nascendo, desse
consórcio, três filhos : Carlos Alberto, Maria Cecília e
Adelina Maria Guimarães.Mario Guimarães foi comerciante, professor e diretor da Escola Senac de Botucatu. Mario Guimarães faleceu no dia 06 de janeiro de
1967.

Mario Lopes Leão, Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto Nº 2.862/80
Nasceu em Botucatu a 16 de agosto de 1911.Filho de
Vicente Leão e dona Ernestina Lopes Leão. Formouse professor pela Escola Normal de Botucatu. Quando
estudante dirigiu, em 1929, “O Normalista” – órgão de
divulgação dos alunos da Escola Normal. Cursou a
Escola Politécnica de São Paulo. Lecionou Física, Matemática, Estatística Aplicada, Administração, Instalações Elétricas, etc. Iniciou sua carreira como Engenheiro da Capital do Estado.Foi Diretor-Presidente da
USELPA e SHERP.Sua ação à frente destas duas grandes organizações estatais, marcou uma nova etapa para
o desenvolvimento de São Paulo e Estados vizinhos.
Delegado do Brasil à Conferência Mundial de Energia
, Viena, 1956 e Madri em 1960. Ocupou diversos cargos públicos, como Diretor Geral do Departamento de
Obras no governo estadual, Diretor Geral do Departamento de Águas e Energia Elétrica, em São Paulo. Títulos : Prêmio “Estrada de Ferro Central do Brasil”e
Prêmio “Euzébio de Queiroz Mattoso”.

Mario Pavan, Rua

Vila Sueleny – Lei Nº 3706 de 29/10/1997
Nasceu em 11 de fevereiro de 1925, no Sítio Capão
Bonito, no Distrito de Rubião Junior, na cidade de
Botucatu (SP), sendo filho do Sr. Pedro Pavan e Sra.
Eliza Martin. Casou-se com a Sra. Elza Donini Pavan,
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e dessa união nasceram dois filhos : Elcia e Maércio.
Trabalhou e residiu no sitio Capão Bonito, por trinta
anos. Colaborou na construção da Igreja de Santo Antonio de Rubião Junior. Faleceu em 14 de setembro de
1996.

Mario Pontes Arruda, Rua

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4.077 de
14/11/2000
Nasceu em 09 de outubro de 1925, sendo filho de Antonio Pontes e de Lazara Paes de Arruda. Casou-se com
Luzia de Masseno Pontes, em 18 de outubro de 1947 e
desta união nasceram seis filhos : Thereza Catarina,
Conceição, Luzia, José Carlos, Vera Lúcia e Isabel
Aparecida. Pedreiro de profissão, trabalhou com o Sr.
Guimarães na construção da Casa dos Meninos de
Botucatu. Era membro da Conferência de Santana, auxiliando na arrecadação de alimentos para os mais
carentes.Faleceu em 22 de outubro de 1968.

Mario Rodrigues Torres,Dr.; Avenida
Vila Assumpção – Decreto Nº 2.032/72

O Dr. Mario Rodrigues Torres,
nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 1891. Filho de Agostinho
José Rodrigues Torres e de dona
Aurora da Silva Torres. Formouse pela Faculdade Livre de Direito, do Rio de Janeiro, no ano de
1913. Transferiu-se, neste mesmo
ano para Botucatu onde montou
seu escritório de advocacia. Casou-se, em 11 de junho de 1914, com a Profa. Eulalina
Rodrigues Torres. Foi Presidente da Ordem dos Advogados (OAB – 25o Subsecção de Botucatu ) nos anos
de 1963/1964, 1965/1966 e 1967/1968; Vice-Presidente
( 1941/1942 ) e 1o Secretário ( 1939/1940 ). Foi Vereador à Câmara Municipal de Botucatu por diversas vezes, sendo no ano de 1936, Presidente da mesma. Foi
Prefeito Municipal por duas vezes, uma sucedendo o
Dr. João Maria de Araújo Junior: 10/06/1946 a 31/12/
1946; e outra em substituição ao Dr. Joaquim do Amaral Gurgel em 1939. Recebeu, pela Resolução No 122
de 17 de dezembro de 1963, da Câmara Municipal o
Título de “Cidadão Botucatuense” pelos relevantes
serviços prestados ao município de Botucatu. Foi Presidente do Movimento Democrátivo Brasileiro ( MDB
). O Dr. Mario Rodrigues Torres faleceu no dia 25 de
agosto de 1972.
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Mario Sartor, Avenida

Distrito Industrial – Lei Nº 2.999 de 05/06/1990
Em 30 de maio de 1916, nascia
Mario Sartor, cujo nome atualmente é conhecido e respeitado
por todos os cidadãos botucatuenses. Mario Sartor fez por merecer este reconhecimento de
toda a população desta cidade,
através de sua capacidade incessante, sempre providos de honestidade e dignidade. Filho de d. Maria Luiza Falopa Sartor e João Sartor, imigrantes italianos, Mario Sartor iniciou muito cedo o seu trabalho, ajudando os seus pais no sítio, na ordenha do gado e na
entrega de leite cru. Esse era o inicio da carreira do
bem sucedido empresário. Casou-se com d. Sebastiana Cotrim Sartor em 07 de dezembro de 1943 e dessa união frutificaram os filhos : Antonio Carlos Cotrim Sartor, Mario Cotrim Sartor, Celso Cotrim Sartor, José Fernando Cotrim Sartor e Maria Luiza Cotrim Sartor. Todavia, ao lado do imbatível trabalhador, estava o homem religioso. Católico fervoroso,
lutou também pela comunidade cristã, como confrade da Sociedade São Vicente de Paula da Conferência Santo Antonio do Bairro Alto, desde 07 de abril
de 1933, mais tarde fundando a Dispensa Vicentina
Igreja Menino Deus. A sua vida e seu progresso profissional, fazem parte da história de Botucatu, pois
o seu sucesso contribuiu diretamente para o crescimento da cidade. Um dos pioneiros no ramo, Mario
Sartor, revolucionou a Industria da Construção Civil em Botucatu. Após haver trabalhado nas empresas Theodor Wile & Co. Ltda ( Pfaff ), na venda de
máquinas de costura, no período de 01/04/1936 à 28/
02/1945 e Empresa Trevisani, Mario Sartor resolveu fundar a empresa Irmãos Sartor, iniciando as suas
atividades no ramo da construção civil, e dando origem à empresa Mario Sartor & Filhos Ltda., até hoje
existente, atuando no ramo de venda de materiais de
construção. Fundou também as empresas : SOBRENEX – Sociedade Brasileira de Engenharia de Concreto LTDA, MCS – Engenharia e Empreendimentos
S/C LTDA e SOBRENA – Sociedade Brasileira de
Construções Civis LTDA, destacadas empresas da cidade de Botucatu, hoje administradas por seus filhos
Antonio Carlos, Mario, Celso, Fernando e Maria Luiza. Através destas empresas, Mario Sartor propiciou a
oportunidade de trabalho a inúmeras pessoas desta cidade e região. Mario Sartor faleceu em 24 de janeiro
de 1986.
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Mario Soares,Dr. Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto Nº 2.061/72
Nasceu na cidade de Urandi, Estado da Bahia, em 09
de dezembro de 1903, filho de Otaviam Soares de Carvalho e Maria Julia de Jesus, ambos do Estado da
Bahia.Foi encaminhado pelo seu tio e padrinho para a
capital baiana Salvador, aos seis anos de idade para
estudar. Ingressou no Colégio Marista e de lá, foi para
a Faculdade de Medicina de Salvador, saindo já formado em Ciências Médicas aos 21 anos de idade e já
com tese defendida sobre o álcool.Formado em Medicina o Dr. Mario Soares transferiu-se para o norte de
Minas Gerais, ainda muito jovem, lá encontrando a
jovem Clotilde, com quem se casou. Nasceram os filhos : Iracy, Julio,Jorge, Idalina, Maria das Dores e,
em Santo Anastácio a sexta filha Maria Aparecida.
Nesta época já cultivava a política com seus impulsos
de lutar pela “democracia brasileira”. De Minas veio
para São Paulo, fixando-se em Santo Anastácio, uma
cidade muito pequena, ainda sem nenhuma benfeitoria, sargetas, calçamento e sobretudo muita mortalidade infantil. Clinicando nessa cidade, conseguiu salvar
muitas pessoas e sobretudo crianças; ensinou àquele
povo os primeiros socorros. Político, excelente orador,
fundou o jornal “A Comarca” para continuar a luta contra os inimigos do país. Mario Soares pertencia à Maçonaria no grau “33”, médico de atitudes, não fazia da
medicina um comércio.Depois de muito lutar pela cidade de Santo Anastácio mudou-se para Botucatu para
atender às necessidades escolares dos filhos.Veio como
médico do Hospital Sorocabana e se instalou à rua Dr.
Cardoso de Almeida. Aqui tinha vários amigos, médicos de renome, Dr. João Reis, Sebastião de Almeida
Pinto, Edmundo de Oliveira, etc. . .Exerceu o cargo de
médico-chefe do Hospital Sorocabano por 15 anos.
Gostava muito de ler, escrever e oratória o que exercitou quando assumiu o cargo de vereador à Câmara Municipal de Botucatu.Mario Soares faleceu no dia 06 de
dezembro de 1972 em Botucatu.

Mario Spera, Rua

Parque dos Pinheiros – Lei Nº 3.222 de 15/12/1992
Nasceu no dia 7 de maio de 1899,
na pequena cidade de Paliano, pertencente a Comuna de Frosione,
cercanias de Roma, capital da Itália. Seu nome, por inteiro, conforme estrato per riassunto de atto di
nascita, daquela província é : Spera, Ascenso, Mario, filho de Pietro
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Spera e Elisa Papa Spera. Seus pais emigraram para o
Brasil quando ele apenas completava dois anos, ficando entregue aos cuidados dos avós paternos. Decorridos doze anos, as vésperas da Primeira Grande Guerra
Mundial, seu progenitor o trouxe para o Brasil, sendo
que por pouco tempo, durante sua juventude e junto
aos seus familiares, labutou em trabalhos agrícolas, na
Fazenda “Serra Negra”, situada no distrito de Vitoriana município de Botucatu. De pronto vislumbrou as
oportunidades que a Capital de nosso Estado oferecia
com a crescente industrialização de seu parque fabril,
para lá se deslocando onde se exercitou em vários misteres, obtendo, então, sua independência financeira. Durante os conflitos originados pela revolução de 1924,
procurou abrigo no interior em companhia de seus dois
futuros cunhados – Antonio e Amadeu Carmelo – que,
afortunadamente, com eles nutria profunda amizade.
Exatamente aqui, durante essa breve fuga de São Paulo para Botucatu, veio a conhecer aquela que por mais
de 57 anos, se transformaria em sua dedicada e inseparável companheira, proporcionando-lhe uma prole de
seis filhos homens : Ida Carmelo Spera. Seus esponsais realizaram-se aos 19 de abril de 1928, mudandose o casal, logo após para a Capital do Estado. Em 1932,
vitimas da depressão econômica, agravada pela Revolução Constitucionalista, Mario Spera decide trazer sua
família, já contando com seu primeiro filho, para a cidade de Botucatu onde não só a distancia dos conflitos, que se originavam numa cidade como São Paulo,
mas também da proximidade dos familiares de sua esposa se lhe afigurava como a cidade ideal para sua realização como chefe de família mas, também, para o
desenvolvimento de suas atividades profissionais. Em
06 de abril de 1932 iniciou suas atividades como comerciante, nas dependências do primeiro cinema da Vila
dos Lavradores – o histórico “Cine Gloria”, situado à
rua Major Matheus, junto às Industrias Lunardi. No
decurso dos anos seguintes, Mario Spera, como tantos
outros pioneiros daquele extraordinário bairro de Botucatu, passa a contribuir, decisivamente, para o desenvolvimento urbano, edificando, com seus recursos,
vários prédios residenciais e comerciais, prestando-se,
com isso e de forma indireta, para a melhoria da infraestrutura urbana daquela parte da cidade, bem como –
num gesto inusitado de desprendimento às causas sociais da população – cede parte de sua residência, para
a instalação, por força de convenio estabelecido entre
DAC – Departamento de Assistência à Criança e a Prefeitura Municipal de Botucatu, do primeiro Posto de
Puericultura da Vila dos Lavradores e que funcionou
durante largos anos à rua Braz de Assis, 194. Além de
dotar a Vila dos Lavradores de prédios residenciais e
comerciais, melhorando consideralvelmente o setor ter-
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ciário que diz respeito à contra-prestação de serviços
urbanos, revelando com essa atitude sua gratidão à cidade adotiva que lhe proporcionou condições de sobrevivência, à si e sua família, reinvestiu ali, os lucros
que obtinha em suas atividades comerciais. Em mais
um gesto de altruísmo e dedicação proporciona à Vila
dos Lavradores o seu primeiro Posto de Serviços, um
valor locacional ainda desconhecido dos vilenses. A
partir de então, os proprietários de veículos motorizados, principalmente os lavradores situados a oeste e
noroeste do município e que encontravam dificuldades em alcançar os centrais e raros Postos de Abastecimento de sub-produtos do Petróleo , passaram, de maneira mais cômoda e menos onerosa, ali a suprir-se.
Sempre foi apaixonado dos esportes. Saudoso dos tempos em que participou como atleta do clube “Esperia”,
em São Paulo, de várias modalidades do altetismo, onde
pontificou, ao lado de Joel Nelli, do jornal “A Gazeta
Esportiva”, como campeão Paulista de Bola ao Cesto
nos anos de 1926 e 1927, empenhou-se em colaborar
na condição de sócio e membro do Departamento de
Futebol da Associação Atlética Botucatuense, nos idos
da década de 1940, época em que aquela grei esportiva
viu sua equipe de futebol projetar-se de maneira especial, no cenário esportivo de nosso Estado. Como comerciante conseguiu galgar posição de destaque entre
as décadas de 1940/50 quando conseguiu uma pequena rede de estabelecimentos comerciais. Sua atividade
profissional obteve baixa em 31/12/1968, após 36 anos
de labuta e sacrifícios dedicados à família e a terra que
o adotou. Mario Spera faleceu aos 10 de março de 1985,
aos 85 anos de idade, deixando sua esposa Ida e seus
filhos : Nelson, Jarbas, Eduardo, Jonas, Silvio e Renato.

Martinelli Luiz, Rua

Jardim Ciranda – Lei Nº 2.842 de 28/06/1989
Nasceu em 08 de abril de 1922. Filho de José Martinelli e Sra. Maria Lorençon Martinelli. Foi funcionário
da Cia Telephonica Brasileira em Botucatu pelos idos
de 1935. Trabalhou na Serraria Anônima Industrial
Botucatuense ( 1945 ) e, na Estrada de Ferro Sorocabana de 1945 a 1974 onde trabalhou como artífice até
sua aposentadoria. Foi Vice-Presidente da Comissão
pró-construção da Igreja de Nossa Senhora Menina da
Vila Maria onde, não medindo esforços construíram a
referida igreja. Foi o Sr. Martinelli Luiz quem realizou
toda a instalação elétrica dessa igreja e, serviu, em sua
residência, refeições aos funcionários que vieram realizar toda a estrutura metálica da igreja. Trabalhou arduamente na realização das quermesses, arrecadando
fundos para a construção, desde o alicerce da igreja
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até a reforma da Casa Paroquial. Ajudou a cercar de
muro todo o terreno da igreja e na construção do barracão de festas.Martinelli Luiz, faleceu em Botucatu, no
dia 13 de outubro de 1982.

Garcia, propôs à Câmara Municipal de Botucatu e esta
solicitou ao Governo Estadual, fosse dado ao Grupo
Escolar do Bairro Boa Vista, desta cidade, o nome do
emérito educador, o que se verificou no ano seguinte.

Martinho Nogueira, Prof.;Praça

Matheus, Major Rua

Centro – Lei Nº 132 de 19/05/1950

O Prof. Martinho Nogueira nasceu
na vila de Alambari, município de
Itapetininga, no Estado de São
Paulo, em 1869, e faleceu a 17 de
maio de 1933, na mesma cidade,
com 64 anos de idade. Foram seus
pais : José Domiciano Nogueira e
dna. Miquelina Francisco do Carmo. Casado com dna. Henriqueta
Seabra Nogueira, deixou os seguintes filhos :
Profa.Lygia Olga Nogueira, casada com o Prof. Antonio de Godoy Moreira; Prof. José Domiciano Nogueira, casado com a Profa. Maria Helena Caldararo Nogueira e Henriqueta Nogueira. O Prof. Martinho Nogueira diplomou-se pela Escola Normal de São Paulo
e, logo após, em 1893, iniciou a carreira do magistério,
que percorreu em todas as suas etapas, até os cargos de
lente e Diretor de Escola Normal.Lecionou nas antigas
Escola Modelo e Complementar de Itapetininga, e foi
docente de psicologia e pedagogia na Escola Normal
daquela cidade. Dirigiu as seguintes Escolas Normais
: de Campinas, de Guaratinguetá, de Botucatu e de Itapetininga. Em Botucatu, dirigiu, também, o Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”, e na instalação da
Escola Normal desta cidade, o governo confiou-lhe a
direção, como o primeiro Diretor desse estabelecimento
de ensino, no período de 24 de abril de 1911 a 11 de
fevereiro de 1913. Devido aos acrisolados e invejáveis
dotes de seu caráter impoluto, às altas virtudes de sua
alma nobre e à compreensão com que exerceu os cargos que lhe confiou o Estado, e pela distinção e cavalheirismo com que se conduziu na sociedade, a Câmara Municipal de Botucatu, por proposta do vereador
prof. Afonso Celso Dias, promulgou a Lei No 37, de
29 de outubro de 1936, denominando Praça Martinho
Nogueira, ao largo fronteiriço à Escola Normal “Dr.
Cardoso de Almeida”. Depois de aposentado, ainda o
Prof. Martinho Nogueira, tendo em vista o seu entranhado amor e dedicação ao ensino, lecionou a cadeira
de português no Ginásio de Itapetininga. Escreveu, também, peças teatrais, sobretudo bons dramas, estando
no rol destes, o intitulado “O Sobrinho do Marinheiro”. É de sua autoria uma bela alegoria ao 7 de setembro, peça esta levada ao palco de diversas Escolas Normais de nosso Estado. Em 1952, o edil Sr. Progresso

Vila dos Lavradores – Lei Nº 04 de 21 de novembro de
1907.
Antiga Avenida Numero Um.
A rua que do pontilhão da antiga
Sorocabana para cima, vai até os
altos da Vila dos Lavradores, chama-se “Major Matheus”. Foi justa homenagem ao Major Matheus
Gomes Pinheiro Machado – primeiro filho do Capitão José Gomes Pinheiro. O Major Matheus
foi comandante do esquadrão de
cavalaria n.13 da Guarda Nacional da Vila de Botucatu, no ano de 1864. Foi um dos fundadores da Loja
Maçônica Firmeza de Itapetininga (SP) em 19/10/1852.
Foi Presidente da Câmara de Botucatu de 1876 a 1877.
Sempre residiu em sua propriedade agrícola, situada
no antigo Bairro da Estação, onde hoje está a Vila Pinheiro Machado. Aí cultivava café, algodão, e dedicava-se à pecuária. Matheus Gomes Pinheiro Machado,
nasceu na cidade de Sorocaba no dia 22 de julho de
1817. Filho do capitão José Gomes Pinheiro Vellozo e
Anna Florisbella Machado de Oliveira e Vasconcellos.
Casou-se, em 26 de abril de 1846, na igreja de Nossa
Senhora dos Remédios, com Joaquina Roza da Cunha
Caldeira, com quem teve os filhos :- Malvina Rozelinda Pinheiro Machado, Augusto Gomes Pinheiro Machado, Adolpho Gomes Pinheiro Machado, Gabriela
Augusta Pinheiro Machado,Coronel Brazil Gomes Pinheiro Machado, Augusto Gomes Pinheiro Machado
(2o ), Adolpho Gomes Pinheiro Machado (2o ), Eugênia Cristina Pinheiro Machado, José Gomes Pinheiro
Machado ( batizado faleceu ), Anna Angélica Pinheiro
Machado, Benedicta Pinheiro Machado, Tenente-Coronel Matheus Gomes Pinheiro Machado. O Major
Matheus faleceu em 06 de outubro de1887, foi sepultado em Botucatu.

Matheus Damatto,
Rua

Conj. Hab. Dom Henrique Golland Trindade – Decreto Nº 3.259/
82
Era funcionário da antiga Estrada
de Ferro Sorocabana. Casou-se
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com a Sra. Maria Ventapami Damatto.Essa união proporcionou os filhos : Rafael, Brasilio, Humberto, Angelina Ventapami, Santina Ventapami e Katarina Ventapami Damatto. Matheus Damatto era conhecido como
“Matheus Doceiro” por gostar de vender doces em festas juninas e portas de igreja.

Matheus Gomes Pinheiro Machado,
Coronel

Rua 5.
Foi feita a proposta de denominação da rua, mas não foi
colocada para aprovação, por motivo não esclarecido em
atas pesquisadas ou colocado em alguma ata perdida.
O Coronel Matheus Gomes Pinheiro Machado (Nhô Zico), nasceu
em Botucatu, aos 11 de Abril de
1865. Faleceu em 23 de Junho de
1927, estando sepultado em
Botucatu no cemitério Portal das
Cruzes. Lavrador, fazendeiro de
café e pecuarista, exerceu cargos eletivos, tais como
vereador e juiz de paz. Foi um dos diretores do Clube
Democracia. Assinou a Ata Histórica de 16 de Novembro de 1889 da Proclamação da República do Brasil.
Foi Tenente-Coronel em 1902. Exerceu, também, cargos públicos, estaduais e municipais. Casado com Anna
Joaquina Franca do Amaral, que nasceu em 1870, em
Capivari/SP e faleceu em Botucatu aos 29 de Junho de
1933. Era filha do Major José Rodrigues César Júnior
(Nhonhô César) e Francisca Carolina do Amaral. Anna
Joaquina de tradicional família botucatuense, deixou numerosa descendência. Foram seus filhos:- Eng. Raul Gomes Pinheiro Machado, casado com a Profª. Gessy Ferraz
Nogueira; Desembargador Paulo Gomes Pinheiro Machado, casado com Jovira Moura Lacerda; Profª Izabel Pinheiro Machado, casada com Prof. Hugo Bertoni; Profª
Josephina Pinheiro Machado (Nina) casada com Paulo
Ciaccia – Cavaleiro da Ordem de Vittorio Veneto, na primeira guerra mundial; Orlando Gomes Pinheiro Machado
– voluntário da Revolução de 1932; Osvaldo Gomes Pinheiro Machado - voluntário da revolução de 1932, casado com Annita Lanzaro; Profª. Alcinda Pinheiro Machado, casada com Álvaro Pinheiro Machado Nogueira; Profª.
Izaura Pinheiro Machado, casada com Ernesto França;
Júlia Pinheiro Machado; Josephina (1ª – faleceu criança)
e Adolfinho (faleceu criança).

Matteo Giacoia, Rua

Vila Carmelo – Projeto de Lei Nº 90 de 11 de dezembro de 1956.
Natural de Latronico – Província Di Potenza – Itália –
no dia 17 de fevereiro de 1876. Filho de Vicenzo Gia-

RUAS BOTUCATUENSES
coia e Domenica Auletta. Casouse com Egydia Raymundi, natural
de Nápoles, em 03 de novembro
1897, com quem teve os filhos :
Antonia, Vicente Graciano, José,
João, Pedro, Egídio, Orlando, Maria, Carmem e Domenica conhecida como Nina. Veio para o Brasil em 23 de maio de 1899, dirigindo-se para Botucatu
para trabalhar na fazenda Santana na produção de café.
Exerceu várias funções, dentre as quais a de fiscal responsável pelo trato, colheita e armazenamento do café.
Posteriormente, mudou-se para a Vila dos Lavradores ,
onde fundou a “Casa Giacóia” especializada em secos e
molhados. Foi um dos principais comerciantes da tradicional rua Major Matheus. Cidadão atuante, colaborou ativamente para a construção da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus. Foi um dos fundadores da Associação de
Moradores da Vila dos Lavradores. Matteo Giacoia faleceu em 16 de março de 1938, estando sepultado no cemitério municipal “ Portal das Cruzes”.

Mato Grosso, Rua

Jardim Centenário – Distrito Rubião Junior
Estado brasileiro localizado a oeste da região Centro-Oeste. Tem
como limites : Amazonas, Pará
(N); Tocantins, Goiás (L); Mato
Grosso do Sul (S); Roraima e Bolívia (O). Ocupa uma área de 906.806,9 km2, com uma
população de 2.177.602 habitantes. A capital é Cuiabá.
Dispõe de 117 municipios. As cidades mais importantes são: Cuiabá, Várzea Grande,Rondonópolis, Cáceres e Barra do Garça. Extensas planícies e amplos planaltos dominam a área, a maior parte (74%) se encontra abaixo dos 600 metros de altitude. Juruena, Teles
Pires, Xingu, Araguaia, Paraguai, Piqueri, São Lourenço, dos Mortos e Cuiabá são os rios principais. Sua
economia se baseia na industria extrativista
(madeira,borracha ) ; na agricultura ( cana-de-açucar,
soja, arroz, milho ); na pecuária e criações; na mineração ( calcareo e ouro ); e na industria ( metalúrgica e
alimentícia ). Pel Tratado de Tordesilhas ( 7 de junho
de 1494 ), a área pertencia à Espanha. Os jesuítas, a
serviço dos espanhóis, criaram os primeiros núcleos,
de onde foram expulsos pelos bandeirantes paulistas
em 1680. Em 1718, a descoberta do ouro acelerou o
povoamento. Em 1748, para garantir a nova fronteira,
Portugal criou a Capitania de Mato Grosso e lá construiu um eficiente sistema de defesa. Com os Tratados
de Madri ( 1750 ) e Santo Idelfonso ( 1777 ), Espanha
e Portugal estabeleceram as novas fronteiras. A pro-
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dução de ouro começou a cair no inicio do século 19.
Em 1901, ocorreu um movimento separatista temporariamente controlado. Em 1917, a situação se agravou,
provocando intervenção federal. Com a chegada dos
seringueiros, pecuaristas e exploradores de arva-mate
na primeira metade do século 19, o Estado retomou o
desenvolvimento. Em 1977, uma parte do Estado foi
desmembrada e transformada no Mato Grosso do Sul.

Mauro César Teixeira, Rua

Residencial dos Comerciários II – Lei Nº 4.042 de 16/
08/2000
Nasceu em Botucatu, em 28 de maio de 1979, filho do
Sr. Isaias Teixeira e da Sra. Lourdes Soares Teixeira.
Mauro César, começou sua vida profissional na Guarda Mirim Municipal. Seu primeiro emprego foi na Farmácia “Santa Rita de Cássia”.Seu segundo emprego
foi no Banco Nacional e, posteriormente, o Unibanco.
Foi servente de pedreiro, funileiro , funcionário da Mult
Shop e padaria “Paes e Doces”.

Mauro Paes, Soldado; Rua

Parque Res. 24 de Maio – Lei Nº 3.292 de 17/11/1993
Nasceu em 10 de junho de 1956.
Filho de Oscar Paes e Lucia Motollo Paes. Mauro Paes foi funcionário da Unesp e posteriormente
ingressou nos quadros da policia
militar do Estado de São Paulo.
Casou-se com a Sra. Licia Kruger
Paes, união que lhe deu as filhas :
Jociara Vanessa Kruger Paes e
Lucia Yuri Kruger Paes.Mauro Paes formou-se em Teologia em são Paulo. Como militar foi condecorado com
a medalha de 5o Grau por seus serviços prestados à
Corporação. Mauro Paes faleceu em 31 de julho de
1991.

Maximiniano Frigato, Rua

Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.270/82

Imigrante italiano radicado no Distrito de Rubião Junior onde trabalhou no cultivo de café e cereais. Nasceu em 25 de setembro de 1886 em Milão na Itália.
Casou-se com Elisa Furlan- também italiana. Dessa
união nasceram os filhos : Santina, Pedro, João, Vitório, Mario, Antonio, Francisca e Lourdes . A família
veio para o Brasil, estabelecendo-se no município de
Botucatu, onde adquiriu propriedade acrícola no Distrito de Capão Bonito – hoje Rubião Junior –dedicando-se ao cultivo do café. Residiu nessa localidade por
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mais de 20 anos. Posteriormente, foi proprietário de
pequeno armazém na Vila dos Lavradores dedicandose ao comércio. Faleceu em Botucatu, estando sepultado no cemitério Portal das Cruzes.

Melvin Jones, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto Nº 1.382/67
Fundador da Associação Internacional de Lions Clubes, nasceu em
Fort Thomaz, no Arizona, a 13 de
janeiro de 1879. Era filho de John
Calvin Jones e Lídia Gibles Jones.
Seu pai era capitão do exército e
servia sob as ordens do General
Nelson Miles, famoso na luta contra os índios. Vivendo em pleno
Oeste, Melvin Jones guardava na memória a sua infância onde se misturavam tropas uniformizadas de azul,
cavalos de combate, caravanas e rebanhos de gado.
Devido às permanentes mudanças de seus pais, Melvin Jones foi educado por professores particulares no
Arizona e em escolas publicas do Missouri, onde freqüentou colégios secundários e mais tarde o “Union
Bussines College”, em Quiney, Illinois, do qual se transferiu para o “Chaddock College”, onde estudou
advocacia.Indeciso entre advogado e tenor, Melvin Jones mudou-se para Chicago, onde aos 21 anos de idade
entrou para o escritório Jonhnson & Higgins Insurance
Brokers, no qual se tornaria profundo conhecedor do
ramo de seguros, levando-o mais tarde a organizar a
sua própria empresa a Melvin Jones Insurance Agency. Em 1909 casou-se com Rose Amanda, que foi sua
principal colaboradora e incentivadora de suas idéias, e
exemplo de domadora. Em 1913, Melvin Jones foi convidado para participar do Clube de Negócios de Chicago, onde os associados eram clientes uns dos outros,
faziam propaganda mútua, reuniam-se em almoços com
um único fim de ajuda mútua. Melvin Jones ficou encantado com o companheirismo e a camaradagem dos
sócios e uma idéia começou a tomar conta de seu pensamento “... esta é uma maravilhosa oportunidade dos
homens de negócio trabalharem juntos para a melhoria
da sua comunidade e para servir aos seus semelhantes”. Em 1914, eleito Secretario Tesoureiro do Clube,
Melvin Jones começou a ter idéias novas, partindo de
que “Ninguém avança na vida se não começar a fazer
alguma coisa pelo próximo”. A 7 de junho de 1917, 20
delegados representando 27 clubes reuniram-se em Chicago e discutiram a formação da nova entidade e nos
dias 08, 09 e 10 de outubro de 1917, reuniram-se em
Dallas, no Texas, 46 delegados representando 25 clubes com cerca de 550 sócios e foi fundado o Lions,
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adotando a data de 10 de outubro como a data de Fundação do LIONS e esta reunião como a Primeira Convenção do Lions. Nesta reunião a dificuldade foi achar
o nome da associação e Melvin Jones investigando a
literatura e os monumentos de todos os povos, sempre
encontrou presente a figura impar do LEÃO. O leão
simboliza o valor, força e ação. Depois de muita discussão o Clube de Negócios de Chicago que era promotor da reunião abdicou de seu nome e aceitou o novo
nome e estava assim criada a Associação Internacional
de Lions Clube.Com a idade de 82 anos, Melvin Jones
faleceu no dia 1o de junho de 1961, em Fluosmod, um
subúrbio perto de Chicago, e após ser velado durante
quatro dias na Lain Chapel, foi sepultado, no dia 05 de
junho, no Mout Hope Cemetery.

Menino Deus, Praça
Fronteiriça à igreja do mesmo
nome, situada no Bairro Alto. Homenagem à Jesus-menino nascido
em Belém. Igreja erigida pelos
moradores do referido bairro, sob
os auspícios de Dom Henrique
Golland Trindade.

Miguel Alvarenga, Dr., Rua

Jardim Dona Nicota de Barros / Vila Boa Vista – Lei
Nº 118 de 16 de agosto de 1935
Dr. Miguel Zacharias de Alvarenga, nasceu em 1850 na cidade de
Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro. Era filho de Miguel E. de Alvarenga e Francisca Egydia Bustamante Alvarenga. Casou-se em
primeiras núpcias com D. Regina
Carr Ribeiro, havendo desse consórcio os seguintes filhos: Maria Hortência, Brasílio,
Francisca, Roberto, Augusto, Regina, Paulo, José, Olga
e Flora. Casou-se em segundas núpcias nesta cidade,
com D. Idalina de Mello, filha do Sr. Francisco Barbosa da Cunha Mello, não tendo havido desse consórcio
nenhum filho. Formado em medicina veterinária pela
Faculdade do Rio de Janeiro. Durante vinte e tantos
anos o Dr. Alvarenga exerceu o cargo de Inspetor Sanitário no interior do Estado de São Paulo. Veio para
Botucatu em fins do século 19 (1886), trouxe em sua
companhia o cunhado, o advogado Dr. Frederico Ribeiro, que no foro local advogou por largo tempo. Ocupou o cargo de médico veterinário do Matadouro Municipal de nossa cidade. Como jornalista, foi o fundador, em 22 de setembro de 1901, do veterano “Correio
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de Botucatu”, em cujas colunas teve a oportunidade de
evidenciar a sua brilhante inteligência e profunda ilustração. Clinicou na Misericórdia Botucatuense na época do Dr. Costa Leite e Vital Brasil. Político, foi vereador nos anos de 1896 a 1900, desempenhando com
muita competência os cargos de Presidente da Câmara
, Inspetor Escolar e várias comissões onde demonstrou
sempre muita competência e dedicação por esta cidade. Exerceu grande influência na política local. Em
1918 mudou-se para a capital do Estado (São Paulo),
onde veio a falecer em 28 de abril de 1922.

Miguel Archangelo Basseto, Rua
Vila Casa Branca – Lei Nº 326 de 25/05/1953

Nasceu na Itália, radicando-se em Botucatu em fins do
século IXX.Foi um dos pioneiros que abriu lavoura de
café no bairro Faxinal e Guarantã, estabelecendo propriedades agrícolas naquela região. Chefe de imensa
família que contribuiu para o desenvolvimento da agricultura em Botucatu.

Miguel Catharino, Rua

Jardim Panorama – Decreto Nº 2.376/76
Nasceu em Bicari na Província de
Foggia na Itália em 25 de fevereiro de 1875.Filho de Pedro Catharino e Maria Rosa Mazzilli. Casouse com Luzia Tumolo Catharino;
dessa união nasceram: Rosa, Carolina, Izabel, Brazilio, Maria Nadyr, Aracy. No dia 03 de janeiro de 1896 ingressou na
antiga Estrada de Ferro Sorocabana na função de Trabalhador, para trabalhar no alongamento de ferrovias
de Rubião Junior, Em 03 de janeiro de 1900 foi promovido a Feitor e 01 de abril de 1925 foi elevado à
categoria de Mestre de Linha. Nessa ferrovia, trabalhou durante 36 anos, aposentando-se em 02 de março
de 1932.Faleceu em 27 de março de 1970.

Miguel Cioffi, Rua

Vila Padovan – Decreto Nº 1.512/68
Nasceu em 16 de dezembro de 1846. Foi um dos beneméritos da Misericórdia Botucatuense onde ocupou
cargo de relevância . Em 1892 era comerciante, proprietário da loja “Ao Queima” na rua do Riachuelo (
atual Amando de Barros ) onde é hoje a agência do
Banco do Brasil.Era maçon grau 33. Faleceu em Botucatu em 17 de junho de 1901 e, está sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.
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Miguel Di Creddo, Rua

Jardim Panorama – Decreto Nº 3.212/82
Nasceu em Sessano Deo Molise – Província de Molise
– Itália, e faleceu em Botucatu (SP). Filho de Ângelo
Di Creddo e Maria Valéria. A família veio para o Brasil com a imigração italiana para trabalhar no cultivo
do café, desembarcando no porto de Santos (SP) em
1887. Exerceu a profissão de mestre pedreiro juntamente com seu irmão Donato Di Creddo. Ajudou a
construir o prédio das Industrias Bacchi, Industria Lunardi e igreja do Sagrado Coração de Jesus na Vila dos
Lavradores. Trabalhou na construção do prédio da Prefeitura Municipal de Botucatu e no prédio da Caridade
Portuguesa hoje Consulado de Portugal.

Miguel Losso, Comendador, Dr.;
Rua
Vila São Judas Tadeu – Decreto Nº 2.582/78

Nasceu em 1889, em S. Lúcido
Marina, província de Cosenza (Itália), e foram seus pais Rosina e
Pedro Staffa Losso. Estudou em
Nápoles e na Faculdade de Medicina daquela Universidade, diplomando-se em 1915. Em junho do
mesmo ano, com a entrada da Itália na guerra européia, o Dr. Miguel Losso foi arrolado ao 31o Regimento de Infantaria, com o grau de Sub-Tenente Médico, vindo a seguir
promovido ao grau de Tenente e servindo sempre no
glorioso exército, até dezembro de 1917, prestando
serviços, sucessivamente, no 226 o Batalhão de Infantaria e depois no pequeno Hospital de Campo/no
127. Em janeiro de 1918 foi enviado à Somália Italiana para dirigir o Serviço Sanitário e o Hospital de
Merca. Ali ficou até junho de 1919 e foi promovido
a Capitão. De retorno à Itália, continuou o serviço
de médico militar até novembro do mesmo ano, na
Enfermaria do depósito do 19 o Regimento de Infantaria em Cosenza. Ao licenciar-se, pelas quatro campanhas feitas, recebeu a Cruz de Guerra. Na cidade
de Cosenza continuou a exercer a sua profissão de
médico cirurgião e foi assistente de cirurgia na Casa
de Saúde “Agostino Cassini”, sob a direção dos Professores Santoro e Castelani. No ano de 1922, o Dr.
Losso, veio para o Brasil, ficando nos primeiros sete
meses no Rio de Janeiro, até que em setembro do
mesmo ano, conseguiu obter a revalidade de seu diploma de médico, para o exercício de sua profissão
em território nacional. Mudou-se para Curitiba, no
Estado do Paraná, onde durante dois anos prestou
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serviços de médico conscencioso e humanitário. Finalmente em 1925, veio para o Estado de São Paulo
e fisou residência em Botucatu. Conseguiu grande
clientela, por sua habilidade profissional e pelo seu
temperamento de bondade e gentileza. Fundou, junto com o Dr. Aleixo Delmanto, a Casa de Saúde Sul
Paulista, inaugurada em 1928, que num edifício elegante era aparelhada com os mais requintados e modernos instrumentos da ciência cirúrgica e higiênica
. A fama desta providencial instituição sanitária ultrapassou os confins de Botucatu e toda a região e,
conseguiu grande clientela também nas outras zonas agrícolas do Estado. Prestou, durante mais de
45 anos, seus valiosos serviços médicos junto à Misericórdia Botucatuense. O Dr. Miguel Losso, apesar dos exaustivos serviços na profissão, ainda encontrava tempo para escrever substanciosos trabalhos no campo da medicina. E todos eles tiveram, na
época, grande repercurssão, tendo sido mesmo publicados em revistas especializadas. Foi, por diversas vezes, Presidente da Sociedade Italiana de Beneficência de Botucatu e, Agente Consular da Itália,
em Botucatu e região. Era casado com a Sra. Maria
Melluso Losso. Era colaborador dos jornais “Correio de Botucatu”(1925); “Folha de Botucatu”, “Botucatu – Jornal”, “Jornal de Botucatu”(1a fase ) . Faleceu, em Botucatu, a 03 de setembro de 1976.

Miguel Pascucci, Praça

Vila São Lúcio – Decreto Nº 3.924 de 06/11/1986
Nasceu na Itália em 15 de fevereiro de 1897, veio para o Brasil em
1900, com três anos de idade, morando em São Paulo. Veio para o
interior em 1930 para trabalhar na
lavoura da região.Depois de muitos anos, com muito sacrifícios,
conseguiu comprar um terreno
onde hoje denomina-se Vila Aparecida ( Vila São Lúcio ), onde construiu uma casa de madeira, e foi um
dos pioneiros do bairro onde existia apenas três ou
quatro casas na época. Trabalhou de Vigia na serraria
Santo Antonio, depois começou a trabalhar nas Industrias Blasi, como marceneiro onde construía máquinas
de Beneficiar Café e Arroz. Tinha habilidade como marceneiro e artesão, tanto que na sua própria residência
tinha uma espécie de oficina onde fazia serviços particulares, de marcenaria, construía brinquedos de madeira, empalhava cadeiras, fazia móveis. O Sr. Miguel
Pascucci, faleceu em 31 de agosto de 1986.
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Miguel Ribas Campos, Rua

Conj. Hab. E.F. Blasi – Lei Nº 3.197 de 07/10/1992
Nasceu em Birigui(SP), em 13 de julho de 1924. Casou-se com Irene Vicençotto Ribas, sendo filhos do
casal : Roberto Vicençotto Ribas, Rosa Helena Ribas
Tiraboschi e Elisabete Vicençotto Ribas. Foi funcionário do Banco do Brasil, onde aposentou-se em 1974.
Foi Presidente da Conferencia de Santo Agostinho,
sendo Vicentino desde 1958. Exerceu o cargo de Secretário do Asilo Padre Euclides e da Associação dos
Alfaiates de Botucatu. Miguel Ribas Campos, faleceu
em Botucatu, aos 11 de novembro de 1985.

Miguel Soler Caparroz, Rua

Jardim Monte Mor II – Lei Nº 3.754 de 07/04/1998
Nasceu na Fazenda Água Virtuosa, hoje Fazenda Nova
América, na cidade de Botucatu, em 29 de outubro de
1912, sendo filho de Gabriel Soler Dias e Maria Soler
Caparroz. Foi casado com a Sra. Maria Antonio Caparroz e desta união nasceram os filhos : Manoel, Gabriel, Maria, Miguel, Lucia, Antonia, Irene, Iolanda,
Tereza de Fátima , José Carlos, Luiz Carlos e Marcos
Mariano. Foi lavrador, vendedor ambulante e também
funcionário do Matadouro Municipal. Faleceu em 03
de março de 1995.

Milão, via

Residencial Chácara Santo Antonio
Cidade da Itália, capital da província de Milão, na Lombardia, situada às margens do rio Olona,
próximo ao centro da fértil planície lombarda. O verão é bastante
quente, enquanto no inverno neva
e a temperatura desce a menos de 0o grau. É o principal
centro financeiro do país. As ruínas de suas igrejas prémedievais são comparáveis em importância às de Ravena Del Duomo, centro da cidade; a de São Lourenço
( séc. IV ), São Nazaro; basílica dos Mártires, tumulo
de São Gervásio, São Protasio e Santo Ambrósio, sobre cujas ruínas foi construída a atual igreja de São
Gervasio. Três rodovias principais partem da cidade :
a primeira liga Milão com a Riviera Adriatica e as duas
últimas com a Suíça. Mais duas rodovias cruzam a cidade : A Genova-Milão-Como e a Turim-Veneza. Milão possui um importante parque industrial, onde se
destacam as industrias de maquinaria, tecidos ( especialmente sedas ), construção, eletricidade e produtos químicos. Há três modernas universidades, a estatal, a Universidade Católica do Sagrado Coração e a Universi-
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dade Comercial Luiggi Boccomi. Citem-se ainda o Conservatório de Musica Giuseppe Verdi, o Instituto Lombardo de Ciências e Letras, a Academia Brera de Belas
Artes, o Instituto de Pesquisas Nucleares Enrico Fermi
e o Instituto de Quimioterapia M. Negri.

Milton Aparecido de Oliveira, Avenida
Jardim Santa Eliza – Lei Nº 3.792 de 24/06/1998

Nasceu em Botucatu (SP), em 15 de novembro de 1961,
sendo filho de Milton de Oliveira e Avanil Franco de
Oliveira. Nasceu em viveu, por muito tempo, no bairro
do Lavapés, mudando-se posteriormente, para a Vila
Maria. Estudou na Escola Estuadual “Raphael de Moura Campos” e “Prof. Pedro Torres”. Tinha um grande
amor pelo futebol, tendo participado de vários Clubes
Amadores, em especial pelo Rodoviário Futebol Clube, do Bairro do Lavapés, onde sagrou-se Campeão
Amador. Participou da Escola de Samba “Gente Unida
de Vila Maria”. Começou a trabalhar muito jovem, aos
13 anos de idade, como serralheiro na oficina de propriedade do Sr. Luiz Ambrosio . Trabalhou na CAIO,
na Serralheria Caricati e no Curtume Paulista. Vitima
de afogamento, faleceu no Rio Bonito Campo e Náutica, em 13 de abril de 1987, deixando a esposa Márcia
de Jesus Ramos e a filha Jaqueline Aparecida Ramos
de Oliveira.

Milton de Barros Castanheira, Estrada
Distrito de Rubião Junior – Lei Nº 4.990 de 04/11/2008

Filho de Accácio de Barros Castanheira e Olympia de Souza Castanheira, natural da cidade de
Óleo, Estado de São Paulo, nascido aos 25 de março de 1929. Em
outubro de 1938, então com nove
anos de idade, mudou-se com seus
pais para Botucatu, com a família
fixando residência no Distrito de
Rubião Junior, onde sua genitora passou a exercer o
cargo de Agente dos Correios, no que perdurou por 30
anos ininterruptos, com a referida agencia instalada em
sua própria residência , como era costume na época;
enquanto seu genitor exer cia a profissão de
agricultor,em propriedade rural pertencente a seu avô
materno, situada às margens do Rio Pardo. Estudou no
antigo Ginásio Diocesano de Botucatu, atual Colégio
La Salle, onde adquiriu conhecimentos empregados na
atividade que desempenharia depois, como meio de
vida. No ano de 1954, tornou-se proprietário do imó-
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vel rural denominado “ Sitio Serra D’Água”, localizado
no Km 06 da estrada que liga Rubião Junior à Fazenda
Paula Souza ( antiga Estrada de Ferro Sorocabana ).
Casou-se em 23 de abril de 1955 com a senhora Terezinha Fernandes Castanheira, com quem teve oito filhos. Logo após o casamento, estabeleceu residência
na referida propriedade rural, passando a dedicar-se,
junto com a esposa e filhos, à criação de gado leiteiro e
de corte, obtendo considerável êxito, sendo responsável pela geração de vários empregos diretos e indiretos. Permaneceu residindo na referida propriedade rural, exercendo as atividades de pecuarista, até a data
de seu óbito, ocorrido aos 30 de outubro de 2003.

Milton Guimarães,Prof.;Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.664 de 20/08/1997
Nasceu na cidade de Botucatu, em 17 de novembro de
1923, sendo filho do casal Manuel Álvaro Guimarães
e Adelina M. Guimarães. Foi casado com a Sra. Nancy
Ribeiro Guimarães e, pai de Marcio Álvaro Guimarães e Márcia R. Guimarães Bassoli. Graduou-se, em
1945, em Contabilidade pela Escola Técnica de Comércio “Nossa Senhora de Lourdes” de Botucatu; formou-se professor pela Escola Normal “Dr. Cardoso de
Almeida” (1952) e bacharel em Ciências Econômicas
pela Faculdade de Ciências Econômicas de Marilia (SP)
(1963). Participou de diversos cursos : Ciclo de Conferencia sobre Segurança Nacional e Desenvolvimento da Escola Superior de Guerra – ADESG – INPS –
Curso de Formação de Agentes, Curso Especifico para
Agentes, Seminário para Agentes do INPS e Treinamento Gerencial para Agentes da Previdência. Como
profissional, foi Servidor do Centro de Computação e
Informática da Reitoria da UNESP, na função de Contador-Chefe; Substituto Imediato e Automático do Assistente Técnico para Assuntos Administrativos
(ATAA) do Centro de Computação e Informática; Agente de Direção e Assessoramento Superior ( DAS ) na
Agencia do INPS em Botucatu; Professor de Desenho,
Matemática e Estatística, nos Cursos Básico e Técnico
de Contabilidade no SENAC de Botucatu e no Colégio
Arquidiocesano La Salle. Foi membro da Irmandade
dos Vicentinos.
Milton Guimarães faleceu no dia 27 de abril de 1996.
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a sua existência na Vila dos Lavradores. Gostava muito de futebol e de teatro. Trabalhou , durante 23 anos, nas Industrias Lunardi
exercendo o cargo de contador.
Foi Diretor – Proprietário da industria de minérios Caru
Ltda.Diretor-Proprietário da industria Conspauli. Diretor- Proprietário da Arcrete Engenharia Comercial e Industrial
Ltda.Diretor- Proprietário da Construtécnica S/A Comercial e Construtora. Milton Meris Jaqueta casou-se
com a Sra. Leonilda Nalli Jaqueta, e desta feliz união
nasceram os filhos: Maria Emilia, Milton Eduardo e
Maria Enid. Muito católico, certa feita alimentou a idéia
de seguir a carreira eclesiástica. Foi sócio do Lions
Clube de Botucatue sócio fundador do Botucatu Tênis
Clube.Milton Meris Jaqueta faleceu em Botucatu, no
dia 11 de abril de 1971.

Minas Gerais, Rua

Bairro Alto – Lei de 20 de Junho de 1930.
Estado brasileiro situado na região
Sudeste, conta com uma superfície de mais de 580.000 km2. Recebeu o nome de Minas Gerais
devido à grande quantidade de
ouro encontrado nessa região. Sua
primeira capital foi Vila Rica (
hoje Ouro Preto ), passando em 1897 para Belo Horizonte. O Estado apresenta clima temperado, porém
bastante quente no verão. Entre as serras importantes
destaca-se a da Mantiqueira, e os rios fazem parte das
bacias do Prata e do São Francisco. Minas Gerais tem
considerável criação de bovinos, eqüinos e suínos, sendo o maior produtor nacional de leite e queijo. O solo,
rico em minérios, contém ouro e enorme variedade de
pedras preciosas e semi-preciosas, grandes jazidas de
ferro e muitas fontes de águas minerais. O Estado tem
várias Universidades, e o ensino primário é um dos
melhores do Brasil. Tem quase 12 milhões de habitantes. Minas apresenta ótimas estradas de ferro e rodagem, além das linhas aéreas, o que facilita sua comunicação com os outros Estados.

Milton Meris Jaqueta, Rua

Mirabeau Camargo Pacheco, Rua

Filho de imigrantes italianos, nasceu em Botucatu no
dia 02 de fevereiro de 1923; filho de Felício Jaqueta –
ferroviário – e Emilia Leão Jaqueta. Muito novo Milton Meris Jaqueta deixou o nosso convívio. Passou toda

O Dr. Mirabeau Camargo Pacheco era médico oftalmologista oriundo de Campinas (SP). Transferiu-se
para Botucatu, onde montou clínica na rua Marechal
Deodoro fronteiriço à Rádio Emissora de Botucatu.

Vila Carmello- Lei Nº 1.850 de 23/08/1972

Vila Santa Catarina – Decreto Nº 2.882/80
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Eleito vereador pelo Partido Constitucionalista, a 26 de agosto de
1935 foi empossado como Prefeito, servindo com o novo Conselho até 27 de novembro do mesmo ano, quando passou o cargo ao
Dr. Elon Rodrigues Alves para que
esse respondesse pelo expediente. Em 1936 retornou à Campinas,
para trabalhar no famoso Instituto Oftalmológico Penydo Burnier, residindo no bairro
Cambuí. Durante a sua gestão frente ao executivo, executou a instalação da luz elétrica na Vila Antarctica,
antiga reivindicação popular. Foi presidente Municipal da Campanha Pró- Monumento e Mausoléu ao Soldado Constitucionalista de 1932.

foi um dos gráficos mais antigos de Botucatu, exercendo essa profissão por 58 anos ininterruptos. Faleceu
em 12 de agosto de 1994.

Moacir do Amaral, Praça

Moacir Fernandes, Praça

Nasceu no dia 07 de outubro de 1923 na cidade de
Botucatu – Vila dos Lavradores – filho de João Manuel e Benedicta do Amaral. Cursou até o 4o ano primário
na Escola Estadual Dr. Cardoso de Almeida. Aos 12
anos de idade, já órfão de pai e mãe e, criado por sua
madrinha, começou a aprender oficio de tipógrafo em
uma gráfica existente nas proximidades do prédio onde
é a Casa das Meninas. Como profissional trabalhou na
Casa Camargo de propriedade do Sr. Osvaldo Camargo, trabalhando também em outros estabelecimentos
gráficos, como a Gráfica Mori, gráfica da Casa Carlos,
“Folha de Botucatu” de Pedro Chiaradia. Casou-se no
dia 03 de junho de 1944 com a Sra. Lourdes do Amaral, tendo desta união oito filhos : Maria Helena, Adilson Carlos, Valmir, Valdir, Ana Maria, Nilson, Lenice
e Moacyr. Essa união perdurou por 50 anos. Nos anos
1950 foi sócio proprietário, juntamente com o Sr. Ettore Barbero da gráfica Botucatu e, posteriormete, passou a ser proprietário da Gráfica Amaral, cujo atual
proprietário é o Sr. Moacyr Amaral Junior. Por volta
de 1960,Moacyr do Amaral prestou serviços no Boliche ( o primeiro de Botucatu ) de propriedade da família Pedutti, e em muitas noites de Carnaval no Botucatu Tênis Clube. Foi um dos Diretores do Clube “Luiz
Gama”. Foi massagista profissional da Associação Atlética Botucatuense, quando a mesma levava o nome de
Botucatu por todo o Estado de São Paulo, disputando
o Campeonato da 2o Divisão da Federação Paulista de
Futebol. Integrou a equipe de Futebol de Salão do Banco Bradesco n a qualidade de massagista e, também,
do Botucatu Tênis Clube, quando o mesmo tornou-e
Campeão Estadual dessa modalidade.Moacyr Amaral

Nasceu em Vitoriana, aos 10 de março de 1939. Filho
de Sebastião Joviano Fernandes e Ana Victor Fernandes. Moacir Fernandes sempre dedicou-se à Botucatu
o melhor de seus esforços, a ponto de aqui granjear a
amizade e a simpatia de todos os que com ele tiveram a
oportunidade de conviver. Casou-se, em 21 de dezembro de 1963, com a Sra. Ana Maria Aparecida Cassetari Fernandes, sendo que dessa união tiveram três filhos
e duas filhas: Ana Cristina, Moacir Fernandes, Antonio César, André Cassetari e Ana Cláudia Cassetari Fernandes. Iniciou sua atividade profissional na oficina
do seu cunhado e amigo Eduardo Lecciolli, que lhe
prestou os primeiros ensinamentos profissionais. Posteriormente, fez estágio na extinta DKV, como também na FORD, recebendo Diploma de Honra ao Mérito. Mais tarde montou uma oficina de funilaria e mecânica em sociedade com seu primo, Orlando Luvizuto, onde depois da dissolução da sociedade, decidiu
dedicar-se exclusivamente à funilaria. Por longo tempo, foi freqüentador assíduo do campo de bocha da
AAB e trouxe para a mesma muitas medalhas e troféus, tendo sido, inclusive Diretor do referido departamento, bem como Conselheiro do clube. Em 1980,
quando adquiriu uma chácara no Recanto Vista Alegre, lutou com garra, juntamente com outros proprietários, para o melhoramento do bairro onde foi um dos
diretores e fundadores da então SACREVA. Durante
toda a sua vida jamais tirou férias, sendo um verdadeiro trabalhador e lutador na verdadeira acepção da palavra. Tanto é verdade que mesmo adoentado e quase
sem forças, trabalhou até as vésperas de seu falecimento. Homem humilde, simples e de pouca escolaridade,

Conj. Hab. Clemente Jorge Roncari – Lei Nº 3.644 de
17/06/1997

Moacir Bertalha, Rua

Altos da Serra – Lei Nº 3.925 de 09/09/1999
O Sr. Moacyr nasceu em São Manuel, no dia 11 de
julho de 1937, filho de Mario Bertalha e da Sra. Maria
Antonia Bertoncin Bertalha. Estudou na Escola Dr.
Augusto Reis, em São Manuel. Era casado Maria Soler Bertalha. Veio para Botucatu aos 13 anos de idade.
Formou-se Oficial de Farmácia e foi trabalhar em São
Paulo, na E.F. Sorocabana. Mais tarde retornou à Botucatu, onde residiu por 46 anos. Participou do Clube
da Bocha. Faleceu em 17 de março de 1996.
Recreio Vista Alegre – Projeto de Lei Nº 001 de 05 de
fevereiro de 1996.
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porém, dono de uma cultura de vida que raríssimas pessoas conseguem ter. Moacir Fernandes faleceu em 11
de novembro de 1992.

ando como 2o Tenente.Foi condecorado com as medalhas MMDC e Medalha da Constituição. Faleceu em
19 de abril de 1992.

Moacir Jerônimo, Rua

Moacir Teixeira, Rua

Nasceu em Botucatu, no dia 09 de março de 1936; filho do Sr. Alberto Jerônimo e da Sra. Amélia Jerônimo. Estudou na Escola “Raphael de Moura Campos”.
Casou-se com a Sra. Maria Alaíde Sanine Jerônimo e,
dessa união nasceram quatro filhos : Luis Alberto,
Rosana Maria, Rinaldo Carlos e Luciene de Cássia.
Foi, por muitos anos, padeiro na antiga padaria do Felipe. Depois foi proprietário do Açougue Avenida. Foi
motorista de praça e, posteriormente, adquiriu o Bar
América conhecido como Bar do Boiada. Foi esportista. Participou do Clube Rodoviário. Faleceu em 30 de
outubro de 1993.

Comerciante, nasceu em 1911 na
cidade de Amparo/SP, filho de Nicanor Teixeira e Gertrudes de
Campos Teixeira. Em 1904, seu
pai era proprietário da Selaria São
José em Amparo. Em 1932, veio
morar em Botucatu, onde abriu
uma filial da Selaria São José, era
também proprietário de uma fábrica de arreios. Em 1933, apaixonou-se e casou-se com
d. Julieta M. Teixeira e construíram uma linda família
com oito filhos : Amauri, Nilton, Odair Milton, Sidnei
Francisco, Wilson, Maria de Lourdes e Carlos Roberto
Teixeira. Em 1933, após ter perdido sua filha e com
muita angústia não pode enterra-la como gostaria, porque na cidade não havia muitos recursos, então fundou
a Funerária São José. E como ele era uma pessoa muito caridosa e ajudava os menos favorecidos, ele doava
os caixões e, isso ajudou muitas pessoas, instituições,
igrejas, etc... Moacir Teixeira, um homem inigualável,
caridoso e de muito caráter.

Altos da Serra – Lei Nº 3.916 de 18/08/1999

Moacyr Marques Villela, Rua
Altos da Serra – Lei Nº 4.326 de 22/10/2002

Moacyr Villela nasceu em São
Manuel (SP) em 14 de novembro
de 1906. Filho de José Villela Filho e Hermantina Marques Villela. Casou-se com Marcília Moretto Villela com quem teve os filhos
Moacir Villela Junior e Márcia
Rômulo Villela. Formou-se pelo
Instituto Comercial Álvares Penteado, em São Paulo, concluindo os cursos de Contabilidade e Economia em 14 de novembro de 1929. Instalou em Botucatu uma fabrica de cola, sendo esta a
primeira da região. Em seguida, instalou uma Loja de
Calçados, uma fabrica de chapéus, a Industria de Café
Centenário. Por fim, durante vários anos, dedicou-se
ao ramo de mineração, instalando em Botucatu a Pedreira Itatan Ltda, que depois passou a denominar-se
Pedreira Botupedra Ltda. Foi representante, em Botucatu e Alta Sorocabana da Cia Brasil S/A de Seguros.
Atuou e destacou-se na área política, tendo sido eleito
vereador em dois mandatos pelo PDS na época em que
vereadores não eram remunerados.Líder da Bancada
do mesmo Partido e secretário do Prefeito, gestão Comendador Emilio Peduti.É de sua autoria a propositura da Estrada do Aeroporto e o Campo de Pouso. Fundou o Clube Recreativo Gabinete Literário em 19/01/
1935; Sócio Fundador Emérito do Botucatu Tênis Clube em 01/03/1957; Fundador do Clube 24 de Maio, e
vários clubes de futebol que atuaram na cidade. Foi
veterano da Revolução Constitucionalista de 1932 atu-

Decreto Nº 2.916/81

Moacir Trevisan, Rua

Jardim Iolanda – Lei Nº 4.313 de 26/09/2002
Nasceu em Adamantina (SP), em 28/05/1951. Filho de
Hugo Trevisan e Claudia Barca. Estudou na Escola
Industrial. Começou a sua vida prática em 1972 na Eletro Witzler, onde era muito estimado, permanecendo
nesta empresa até o falecimento. Era casado com a Sra.
Neide Maria Trevisan desde 1979. Foi esportista. Participou do clube Recreativo Bairro Alto durante 14 anos,
onde ajudou a conquistar muitos títulos para o futebol
amador. Fez parte do Clube Mais de Trinta – equipe de
veteranos – Faleceu em 06 de dezembro de 2000.

Monumental, Avenida
Parque Residencial Convívio –

Relativo a, ou próprio de monumento. Enorme, extraordinário, grandioso, explêndido, magnífico.

Moracy Vidotto, Rua

Jardim Aeroporto – Lei Nº 3.661 de 06/08/1997
Nasceu na cidade de Botucatu, em 11 de outubro de
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1925, sendo filho do Sr. Honorato Vidotto e da Sra.
Anna Candotte Vidoto, imigrantes italianos naturalizados. Sempre residiu na cidade de Botucatu, onde se
casou com a Sra. Lourdes P. de Oliveira, natural de
Pardinho, e desta união nasceram seis filhos : Odilon,
Ana Maria, Jonacir, Arquimedes, Valdivia e Vanda. Fez
o Curso Primário na Escola “Dr. Cardoso de Almeida”
e o Curso Técnico de Desenho, na Escola Industrial.
Quando criança, juntamente com seus pais e irmãos,
trabalhou nas colheitas de café. Depois, com sacrifício, seus pais compraram a Fazenda Roseira, onde trabalharam com café e gado. Depois de casado foi morar
na Fazenda Canela, de propriedade do Sr. José Rodrigues, onde trabalhou como Administrador na área pecuária. Em 1968 voltou a residir em sua fazenda, trabalhando por conta própria e, depois trabalhando como
administrador no sitio do Sr. Luiz Witteler. Em 1972
foi convidado para trabalhar na Agropol, firma de reflorestamento. Faleceu em 23 de abril de 1990.

Moraes Barros, Rua
Centro – Lei de 1884

Antiga rua do Chafariz – Denominação solicitada pelo vereador
João Morato da Conceição. A 29
de dezembro de 1902, no Rio de
Janeiro, faleceu o republicano e
parlamentar Manuel de Morais
Barros, nascido em Itu no dia 1o
de maio de 1836.Filho de José
Marcelino de Barros e Catharina
Maria de Moraes. Casou-se a 11 de agosto de 1860
com Maria Ignez de Moraes Barros, filha de Antonio
José da Silva Gordo e Anna Brandina de Barros. Nasceu dona Maria Ignez em Piracicaba a 21 de janeiro de
1846 e aí faleceu a 12 de novembro de 1917.Desse consórcio nasceram treze filhos. Órfão de pai aos sete anos,
transferiu-se mais tarde para São Paulo, passando a
cursar a Faculdade de Direito, por onde se bacharelou
em 1857. Foi sucessivamente Promotor Público, Juiz
Municipal e Advogado em Piracicaba. Exerceu nessa
cidade, gratuitamente e por longos anos, o cargo de
Inspetor Escolar, prestando relevantes serviços à
educação.Em 1870, aderiu ao movimento republicano
e, na Convenção de Itu, em 1873, compareceu como
Delegado do Partido Liberal. Foi eleito Deputado Provincial para o biênio 1884-85 e, sendo vereador em
1888, tornou-se presidente da Câmara Municipal de
Piracicaba. Com o advento da Republica, investiu-se
no cargo de Delegado de Policia daquela cidade, posto
que deixou em 1890 para assumir o de Deputado à
Constituinte.Quando ascendeu à Presidência da Repu-
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blica seu irmão Prudente de Morais, em 1895, foi eleito
para substituí -lo no Senado.Faleceu no desempenho
dessas funções.Esta sepultado no Cemitério da Saudade de Piracicaba, ao lado de seu irmão o inclito Prudente José de Moraes Barros.

Moreto Martins, Santa , Rua
Vila Casa Branca –

É o nome da falecida esposa do Sr. João Martin, proprietário de terrenos na Vila dos Lavradores, no bairro
conhecido pelo nome de Vila João Martin.

Moura, Cel; Praça

Centro – Lei Nº 271 de 20 de julho de 1918.
Antigo Largo da Matriz.
Foi um dos vultos mais proeminentes de nosso passado histórico. Nascido na antiga freguesia da
Santíssima Trintade de Pirapora –
hoje Tietê – em 18 de outubro de
1841, era filho de João de Moura
Campos e de Ana Cândida de Souza. Trazia desde o berço uma genealogia gloriosa que bem servira
a Pátria desde os históricos capitães-mores das capitânias Del Rey às províncias do
antigo Império. Herdou ainda no berço os traços de
fidalguia nobre, transparência de costumes, fidelidade
a Deus, à Pátria e à Família. Fez-se junto à terra-mãe,
constituindo-se membro destacado da fidalguia rural.
Destacou-se como latifundiário agricultor. Ao seu redor cresceram os escravos num ambiente de liberdade
e de justiça, a ponto de serem já remidos muitos de
seus servos, quando surgiu a Lei Áurea. Por isso, muitos de seus antigos escravos, já libertos, adotaram o
sobrenome de Moura Campos. Gratidão ao antigo e
querido senhor das terras. O Cel. Raphael Augusto de
Moura Campos desde jovem radicou-se em Botucatu
fazendo destas paragens seu segundo berço ao qual
jurou, como cavalheiro, fidelidade. Como tal, participou de todos os eventos que deram a Botucatu, nos
primórdios tempos, foros de cidade, ponto de convergência geográfica numa área territorial tão grande. Trabalhou e participou ativamente quando da instalação
da Diocese de Botucatu e posse de seu primeiro Bispo.
Foi membro ativo da comissão que instalou na cidade
a Misericórdia Botucatuense e assim, sucessivamente,
inclusive, para a instalação da Escola Normal Oficial
que no passado tanto valorizou a cidade, como pólo
educacional de primeira grandeza. Casado com Ana de
Arruda Lima, deixou desse consórcio os filhos botuca-
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tuenses : Major Antonio de Moura Campos, vereador
municipal e prefeito a seu tempo; Engenheiro Raphael
de Moura Campos Filho; Dr. Cantidio de Moura Campos, primeiro médico botucatuense, Catedrático da Faculdade de Medicina de São Paulo e Secretário da Educação de São Paulo; Salomé de Campos Jaguaribe, esposa do Dr. João Nogueira Jaguaribe, advogado e historiador ; Ana Cândida de Campos, esposa do Dr. Antonio Vieira, Juiz de Direito.

Moura Campos, Major; Rua

Centro/Alto –Projeto de Lei Nº 11 de 29 de novembro
de 1947.
Filho do Cel. Raphael Augusto de
Moura Campos, que emprestou a
esta cidade a maior fulguração de
sua vida, era natural que o Major
Antonio de Moura Campos trouxesse sempre para diante os exemplos do pai. Nasceu em Tietê, de
onde é natural quase a totalidade
de sua família, e mudou-se para
Botucatu em 1887 onde faleceu
em 1939. Encarnou um grande prestígio político. Foi
por diversas vezes eleito vereador. Foi prestigioso membro do Diretório político perrepista nos governos de
Altino Arantes e Washington Luiz. Posteriormente,
militou, por muitos anos, no Diretório do Partido Democrático. Vitoriosa a Revolução de 1930, no governo
chamado dos 40 dias, em São Paulo, coube-lhe a prefeitura desta cidade. Em maio de 1936, Antonio de
Moura Campos é eleito prefeito, escolhido pela Câmara, por acordo entre o PC e PRP e nomeado pelo Interventor Federal em São Paulo, João Alberto. Posteriormente, afastou-se espontaneamente do cargo sob a
mesma Interventoria. Mais tarde na Interventoria do
Sr. Armando Salles de Oliveira, ao formar-se o Partido
Constitucionalista , conseqüentemente da fusão do Partido Democrático, da Ação Nacional do PRP, da Federação dos Voluntários e de outros agrupamentos, ingressou no mesmo e foi guindado à Presidência do seu
Diretório Municipal local. Com a reconstitucionalização do país, foi eleito vereador à nossa Câmara Municipal e escolhido para prefeito. Renunciando depois,
esse cargo, foi eleito para Presidente da Câmara, ponto
em que permaneceu até 10 de novembro de 1937, quando foram extintos todos os parlamentos da Nação.

N
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Nabor Valim, Rua

Bairro da Boa Vista – Lei Nº 3.416 de 31/05/1995
Nasceu em 27 de junho de 1935,
em Botucatu, passou sua infância
na antiga Vila Ferroviária, conhecido pelos inúmeros ferroviários
que moravam no local, viveu de
1959 até o dia de seu falecimento
em 17 de fevereiro de 1993, na Vila
Maria.Casou-se, no dia 16 de dezembro de 1961, com a Sra. Aparecida Adriane Valin, com quem teve os filhos : Selma
Aparecida Valin Ferreira, Francisco Valin Neto, José
Luiz Valin e Leopoldo Valin. Trabalhou numa fabrica
de cola na Baixada. Fez parte do Jockey Clube, que
existiu há vários anos em Botucatu. Em 18 de novembro de 1957, foi admitido na Estrada de Ferro Sorocabana. Trabalhou na via permanente durante oito anos,
posteriormente para o Cadas e, mais tarde para o Armazém de Abastecimento.Exerceu atividades na Estação, foi Agente de Trem e finalmente promovido a
Chefe de Trem; aposentou-se em 01/01/1986. Ao longo de todos esses anos graças a seu caráter conquistou
a amizade de todos. Foi um dos diretores do Clube Atlético Brasil da Vila Maria, ajudando na construção da
sede e do Estádio Petrarca Bacchi, localizado nos altos
do Jardim Peabiru.

Nadyr Onório Padovan, Rua
Vista Alegre – Lei Nº 4.551 de 31/05/2004

Nasceu em Ourinhos – SP- em 31 de março de 1940.
Filha de José Onório da Cruz e de Irmã Onório. Casouse com Helio Padovan aos 22 de junho de 1957, com
quem teve os filhos : Edival, Antonio, Maria e Alfredo. Faleceu no dia 29 de outubro de 2003. Residiu, por
mais de 20 anos, no Parque Marajoara onde trabalhou
junto aos órgãos competentes para a infra-estrutura do
bairro, tais como : Pavimentação asfáltica, iluminação
pública, água e esgoto, Pré-Escola, Creche e Posto de
Saúde. Colaborou em diversas campanhas de agasalho
para distribuição às pessoas carentes.

Nahime Zacharias,Dr.; Rua

Conj. Hab. Antonio Hermínio Delevedove – Lei Nº
3.327 de 17/05/1994
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Nasceu em Botucatu a 1o de março de 1928. Filho de
Daniel Zacharias e de Jamile Raphael Zacharias. Fez o
curso primário no Grupo Escolar “Cardoso de Almeida”, e o secundário no Ginásio Diocesano “Nossa Senhora de Lourdes”, onde, também fez o curso de Técnico em Contabilidade. De 1o de março de 1945 a 17
de dezembro de 1959 foi secretário do Ginásio Diocesano “Nossa Senhora de Lourdes” e, de 1o de março de
1960 a 28 de fevereiro de 1962 foi Professor do aludido ginásio. De 1o de março de 1963 a 31 de dezembro
de 1964 voltou a ministrar aulas no Ginásio Diocesano. Em 15 de dezembro de 1957 bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Niterói, RJ. De 1o
de março de 1970 a 29 de abril de 1972 foi Professor e
Diretor da Faculdade de Economia e Administração da
Instituição Toledo de Ensino em Botucatu ( hoje UNIFAC ). Foi colaborador da “A Gazeta de Botucatu”,
“Correio de Botucatu”, “O Imparcial” (1950) e “Monitor Diocesano”, onde escreveu diversos artigos sobre política e educação. Foi, ainda, professor da Escola Industrial “Dr. Armando Salles de Oliveira” em Botucatu por mais de 25 anos. Faleceu em Botucatu aos
29 de abril de 1972.

nários e amigos, pois tratava-se de um cidadão leal e
justo, que sempre tinha uma boa palavra para todos.
Naim Salomão faleceu em 04 de março de 1995.

Nain Salomão, Praça

Permanece ainda na memória de
todos os brasileiros, a imagem sofredora do médico Napoleão Laureano, que condenadoa morrer
muito jovem, constituiu-se em
“propaganda” viva contra o câncer.
Napoleão Rodrigues Laureano,
nasceu no município de Umbuzeiro, no Estado da Paraíba , a 22 de
agosto de 1915. Fez os estudos preparatórios e diplomou-se em medicina, no ano de 1945. Desejou exercer
medicina em seu estado natal, instalando-se em João
Pessoa, onde fazia clinica geral, mas dando especial
atenção ao estudo do câncer e do seu tratamento. Em
seu estado natal, ele exerceu diversas funções nos serviços de assistência médica hospitalar. Entre esses trabalhos dedicou-se ao de proteção à infância. Durante
quatro anos foi vereador à Câmara Municipal de João
Pessoa, tendo sido eleito presidente da Câmara e exercendo, brilhantemente, esse mandato. Em 1949, ele esteve no Rio de Janeiro, onde fez um curso de anatomia
patológica , no Serviço Nacional do Câncer , com estágio na Santa Casa de Misericórdia. Sobre a maneira
como contraiu a moléstia,há diversas versões, mas
como, infelismente, essa doença abrange cada vez mais,
maior numero de vitimas, aceita-se a versão mais simples. Sentindo-se atacado e conhecendo a gravidade
de seu estado, desejou ir aos Estados Unidos, submeter-se a tratamento especial. O Dr. Laureano era pobre.

Vila São Benedito – Lei Nº 3.699 de 07/10/1997
Nasceu em Promissão (SP), em 15
de maio de 1928. Filho de José Miguel Salomão e Sra. Damia Salomão. Realizou seus primeiros estudos – primário e secundário –
em sua terra natal. Mudou-se com
os pais e irmãos para Botucatu,
onde realizou seus estudos de
Contabilista. Era Técnico em Contabilidade, diplomado em 1948, pela Escola Técnica
de Comércio “Nossa Senhora de Lourdes”. Casou-se
com a Sra. Ebe Cezar Salomão, e desta união nasceram três filhos : José Roberto, Sandra e Marcio.
Prestou concurso para Agente de Estatística e Banco
do Brasil, sendo aprovado com louvor em ambos. Iniciava a carreira de funcionário do Banco do Brasil S/A
em Xavantes, admitido em 04 de abril de 1949, sendo
removido para Botucatu onde permaneceu até a sua
aposentadoria. Durante vários anos teve efetiva participação, trabalhando nos escritórios da antiga Casa
Central, fazendo a Escrita Fiscal da mesma, hoje Supermercado Central, da Firma Comercial Salomão Ltda,
onde foi sócio. Sempre colaborou com as entidades filantrópicas, em campanhas de alimentação e outras. O
traço marcante de sua personalidade era a lealdade.
Nain Salomão era admirado e respeitado pelos funcio-

Nair Zacharias, Avenida

Parque Residencial Nazaré – Decreto Nº 3.384/83
Nasceu em 25 de setembro de
1918. Filha de Gabriel Ragi Zacharias e Marta Zacharias. Era professora primária. Lecionou muitos
anos no Grupo Escolar “Dom Lúcio Antunes de Souza” ( Vila dos
Lavradores ), onde se aposentou.
Era irmã das conhecidas professoras Ducen Zacharias e Laila Zacharias ( Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”) e
Sálua Zacharias ( Instituto de Educação e Escola Normal Cardoso de Almeida ) Nair Zacharias, faleceu em
maio de 1982.

Napoleão Laureano, Rua
Vila Antártica – Lei Nº 0.186/51
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Seus amigos que o tinham em elevado conceito, movimentaram-se para arranjar fundos suficientes para o
custeio da viagem e do tratamento a ser mantido. Sua
esposa D. Marcina, seguiu com ele então, para os Estados Unidos, em janeiro de 1951. Submetendo-se a
exames especiais, desejou saber tudo sobre o seu caso.
Os médicos, sentindo a irradiação de sua coragem, disseram-lhe que o seu caso era gravíssimo e que poderia
viver ainda uns três meses. Voltou então, imediatamente
para o Brasil, pois desejava aproveitar esse tempo que
lhe restava de vida, para realizar uma intensa campanha de propaganda contra o câncer. Sabe-se que apesar
de todos os esforços da ciência, ainda não foi descoberto o remédio para a cura dessa moléstia . Há entretanto, muitos casos em que ela pode ser estirpada e
combatica, havendo necessidade de assistência
adequada,no inicio de seu desenvolvimento, no organismo. Foi isso que idealizou o médico-martir, desejando angariar fundos, para que fosse fundada uma Instituição destinada a pesquisas e a tratamento oportuno
da terrível moléstia. O apelo do corajoso médico emocionou todo o país. Nos mais longínquos rincões brasileiros, organizaram-se coletas; cada associação, cada
entidade de classe, cada individuo enfim, desejou contribuir para a concretização do ideal do Dr. Laureano,
que, minado pelo sofrimento, falava pelo rádio, dava
entrevistas, ditava exortações ao povo, abusando de
suas forças que aos poucos iam desaparecendo, revelando as dores e as falhas, que a moléstia ia causando.
Sua lenta agonia foi assistida em espírito, pelo Brasil
inteiro, pois os seus patrícios acompanhavam ansiosamente, pelo radio e pelos jornais, as noticias sobre o
seu estado. Conseguiu grande capital para a construção da “Fundação Laureano”, patrocinada pelos poderes públicos e pelo povo. O médico-martir, faleceu em
31 de maio de 1951, no hospital Gaffré Guinle, onde
deixou que seu corpo sofredor servisse de cobaia a toda
a espécie de experiências e tratamentos.Nota: Sua sua
homenagem, diversas cidades do Brasil, deram o
seu nome a uma rua ou avenida.

catedral de São Januario; igreja barroca de Santa Maria di Donna Regina; Igrejas de São Lourenço Maior e
de São Paulo Maior ( 1583-1603 ); igreja e convento
de Santa Clara. Nápoles é importante centro ferroviário. O aeroporto internacional de Capodichino estabelece ligações com cidades italianas e européias. Da cidade partem também rodovias para Roma e cidades
vizinhas. O porto é um dos mais importantes do Mediterrâneo, com capacidade para receber 70 navios. Entre as industrias destacam-se a têxtil, de maquinaria
elétrica, de peças para ferrovias, de navios e aviões, de
alimentos, tratores e gás liquefeito.

Nápoles, Via

Narciso Correia Leite, Prac. Rua

Cidade da Itália, antiga capital do
reino das Duas Sicilias e desde
1860 principal cidade da província de Nápoles e da região de Campânia, situada na parte norte da
baia de Nápoles, grande centro comercial, industrial e
intelectual do sul da Itália. Entre as relíquias arquitetônicas da cidade destacam-se o Castel Nuovo ( séc. XII
); Castel Capuano, atual sede do Tribunal de Justiça;

O Sr. Narciso Corrêa Leite nasceu em Botucatu, no dia
25 de julho de 1921, filho do Sr. Lázaro Corrêa Leite e
da Sra. Maria Emília. Casou-se com Isabel Salacar
Corrêa e desta união nasceram quatro filhos : José Carlos, Jair, Nelson e Regina. Foi funcionário da Estrada
de Ferro Sorocabana. Ex-combatente da FEB – Força Expedicionária Brasileira – Residiu em Botucatu
por 75 anos. Faleceu em 12 de setembro de 1996.

Residencial Chácara Santo Antonio

Narcizo Augusto Bertani, Rua

Residencial Parque Laguna – Lei Nº 4.835 de 16/10/
2007
Nasceu em Botucatu/SP, no dia 03
de outubro de 1923. Filho de Guilherme Antonio Bertani e Augusta Sartori Bertani. Aos 16 anos
perdeu o pai, falecido com apenas 40 anos de idade. Nessa situação, com apenas 16 anos, assumiu, juntamente com sua mãe, os
outros quatro irmãos mais novos.
Conseguiu trabalho como balconista na “Casa Amat”. Depois trabalhou como caixeiro
viajante, levando o nome de Botucatu para uma vasta
região, inclusive outros estados, como Paraná, Mato
Grosso e Santa Catarina. Após se estabeleceu no comércio de Botucatu, com a loja de roupas feitas e enxovais, “A Elite Roupas Feitas”, situada na Rua Amando de Barros, 661 – Centro. Casou-se com a Sra. Pura
Penha Bertani com quem teve dois filhos, Marco Antonio, formado em Veterinária e, Márcia Maria, Psicóloga. Depois de casado, estudou na Escola Senac. Narciso Augusto Bertani, faleceu no dia 04 de janeiro de
2002, estando sepultado no Cemitério “Portal das Cruzes”.
Conj. Hab.Joaquim Vernini – Lei Nº 3.952 de 14/10/
1999
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Narciso Pavan, Rua

Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.237/82
Nasceu em Botucatu, aos 14 de
março de 1933.Filho de Victalino Pavan e Tereza Picini. Casouse com a Sra. Iracema Pavan,
união que gerou os filhos : Nilton
Pavan, Nilson Pavan e Nelli Pavan. O Sr. Narciso Pavan era funcionário da UNESP de Botucatu,
onde exercia as funções de Pedreiro e Eletricista. Foi um dos primeiros funcionários
a trabalhar no inicio das construções da Faculdade de
Medicina, que hoje é uma das mais importantes instituições de Botucatu e região. Narciso Pavan faleceu
no dia 16 de julho de 1982, vitima de atropelamento na
Avenida Leonardo Villas Boas.

Narciso Taborda, Rua

Jardim Palos Verdes – Lei Nº 3.444 de 22/08/1995
Nasceu em Botucatu,em 03 de outubro de 1935. Era
casado com a Sra. Maria Aparecida Taborda, e dessa
união nasceram três filhos : Mauro, Wilson e Claudemir. Foi funcionário do DER – Departamento de Estradas de Rodagem – onde aposentou-se. Faleceu aos
57 anos em 10 de abril de 1992.

Narcisos, Rua

Conj. Res. Convívio –
Erva bolbosa, da família das amarilidáceas, nativa no Mediterrâneo, de folhas longas e estreitas,
flores grandes, alvas, perfumadas
e solitárias, e que é cultivada pelo
seu valor ornamental.

Natale Alfredo Passarelo, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.721 de 19/11/
1997
Natale Alfredo Passarelo nasceu em 18 de julho de
1910, em Donada, na Itália, filho de Paulo Passarelo e
Angélica Bergamin. Seus pais eram lavradores. Após
o falecimento de Dona Angélica, a vida tornou-se mais
difícil e o Sr. Paulo juntamente com seus filhos (Natale, Joana e Ema ) optaram por aventurar uma nova vida
no Brasil, país imenso de que muito se falava, das boas
perspectivas e de futuro próspero e feliz. A decisão em
imigrar deveu-se às enormes dificuldades que existi-
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am na região em que viviam. Chegaram ao Brasil em
02 de janeiro de 1926 e estabeleceram-se na cidade de
Óleo, Estado de São Paulo. Natale Alfredo casou-se
com Antonia Vidoto, natural de Botucatu, em 08 de
novembro de 1928. Exercia a profissão de lavrador na
região de Óleo, onde teve sua propriedade agropecuária. Desse casamento nasceram os filhos : Paulo, Francisca, Maria de Lourdes, Antonio, Alcides( residente
em Botucatu, funcionário aposentado da
FEPASA,casado com a Profa. Maria Aparecida Caricati Passarelo, ex-Delegada de Ensino de Botucatu ),
Luiz, Angélica, Ana, Cesarina e José. Natale Alfredo
Passarelo faleceu em 11 de maio de 1991.

Naul Antonio Buchignani, Rua

Altos do Paraíso – Lei Nº 3.860 de 02/12/1998
Nasceu em Botucatu(SP), no dia 14 de outubro de 1934.
Filho de João Buchignani e de Herminia Varoli Buchignani. Casou-se com Marisa Pires de Campos Buchignani, no dia 12 de novembro de 1955, nascendo
dessa união os filhos : Antonio Pires de Campos Buchignani ( falecido), Naul Antonio Buchignani Filho,
Beatriz Pires de Campos Buchignani, Paulo Fábio Buchignani e João Vicente Pires de Campos Buchignani.
Realizou o curso Primário no então Grupo Escolar
“Raphael de Moura Campos”; integrou a equipe de
futebol da Associação Atlética Botucatuense, com a
qual foi campeão em 1952; em 1952 concluiu o ginásio no Colégio Estadual de Botucatu, hoje EECA; em
1953 ingressou no 1o ano colegial, curso cientifico, nessa mesma escola. Foi membro ativo da Sociedade São
Vicente de Paula, até 1953; com o pai acompanhou as
atividades das “Conferências Vicentinas” desde os 04
anos de idade. Em 1954 transferiu-se para o Rio de
Janeiro, onde estudou por um ano e, ainda, integrou a
equipe juvenil de futebol do Botafogo. Após seu casamento, passou a residir em Santo André, onde foi fundador, naquela cidade, da “Conferencia dos Vicentinos Santo Antonio”. Em 1957 graduou-se no curso
Normal, de Formação de Professores Primários, na
“Escola Normal Particular de Ciências e Letras”, de
São Paulo SP. Em 1959, terminou o Curso de Aperfeiçoamento no I.E. “Dr. Américo Brasiliense”, em Santo
André/SP.Em 1967, concluiu o Curso de Administradores Escolares no IEE. “Cardoso de Almeida”, de
Botucatu; Graduou-se em Pedagogia (1970), com habilitações em Administração Escolar, Orientação Educacional e Supervisão Escolar, Licenciando-se pela
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Mogi das
Cruzes/SP. Em 1974, formou-se no Curso de Estudos
Sociais, par a 1 o Gr au, pela Faculdade de
Filosofia,Ciências e Letras de Botucatu, com habilita-
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ção em Educação Moral e Cívica. Concluiu, em 1976,
os estudos no Curso de Estudos Sociais, graduando-se
em História ( Licenc. Plena ), pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Tatuí/SP. EXERCICIO
PROFISSIONAL : Professor Primário Substituto, no
Grupo Escolar “Dr. Carlos Garcia”, em Santo André,
de 04/03/1958 a 13/08/1960. Ingressou no Magistério Primário de São Paulo, como efetivo, na Escola
Masculina da Fazenda Araponga, em Inúbia Paulista/SP, a partir de 20/08/1960. Foi removido por concurso, voltando para Santo André, para o Grupo Escolar “Dr. Carlos Garcia” em 16/02/1963; nessa
mesma escola, exerceu as funções de Assistente de
Diretor de Escola, entre 1963 a 1965; A partir de
1958, exerceu funções de professor do Ensino Supletivo do Estado, Curso de Alfabetização de Adultos, por 15 anos; nesse período ainda exerceu, concomitantemente, a função de Professor Primário do
SESI ( 10 anos ). Foi removido de Santo André para
Botucatu, onde aposentou-se com 30 anos de exercicio como Professor. Lecionou na Escola “Professor Américo Virginio dos Santos”, “João Queiroz
Marques”, “Raphael de Moura Campos”, Escola
SESI; “José Pedretti Neto”, Diretor-Substituto na
Escola “Professor José Pedretti Neto” e Assistente
de Diretor e Diretor-Substituto na EESG “Dr. Domingos Minicucci Filho”. Faleceu em Botucatu, no dia 19
de agosto de 1998, aos 63 anos de idade.

de Barros, 158. Neide foi uma pessoa benemérita, que
sempre destinava alguma ajuda à várias entidades da
cidade. Em 21 de fevereiro de 1976, casou-se com Adalberto Mattos Almeida. Neide Policastro Mattos Almeida faleceu no dia 25 de julho de 1991; do matrimonio
deixou uma filha de nome Paula.

Neide Policastro Mattos Almeida,
Rua

Nelo Pedretti, Rua

Conj. Hab. A H Delevedove – Lei Nº 3.225 de 15/12/
1992
Nasceu em Botucatu, no dia 18 de
janeiro de 1945, na Vila dos Lavradores. Filha de Domingos Policastro, ferroviário aposentado e
de Tereza Cânone Policastro.
Seus pais tornaram-se comerciantes e montaram um carrinho com
mercadorias que ficava em frente
ao Cine Paratodos, por muito tempo eles trabalharam naquele local. Neide, desde menina se interessou pelo comércio e ajudava seus pais nos
negócios. Mais tarde foi montado em sua casa o Bazar
Dona Tereza, depois de algum tempo o Bazar transferiu-se para a Praça Cel. Moura, 45 e, por muito tempo
ali permaneceu. Neide Policastro, já adulta tornou-se
uma comerciante de destaque no cenário da cidade, graças à sua maneira sorridente e especial de atender seus
fregueses. Algum tempo depois o Bazar Dona Tereza
passou a funcionar em prédio próprio na Rua Amando

Nelo Cariola, Rua

Vila São Lúcio – Lei Nº 293 de 04/12/1952
Nello Cariola, nasceu em 11 de março de 1879, na Itália onde estudou e, veio formado para o Brasil. Morou
na rua Dr. Costa Leite e depois mudou-se para a fazenda Boa Esperança, onde casou-se com Augusta T. Cariola e lá tiveram seus filhos : Nello T. Cariola, Domingues Cariola, Inês T. Cariola, Silvio Cariola e Gino
Cariola. Era Contador, profissão que desempenhava
com paixão e competência , e essa era reconhecida por
todos os que o cercavam dentro e fora de seu lar; trabalhou na Misericórdia em função das pessoas. Ajudava
muita gente a arrumar emprego nas fazendas da região
: Boa Esperança, Morro Vermelho, Santa Cruz e São
João. Zaira Cariola esposa de seu filho Silvio , declarou o seguinte quando lhe foi perguntado sobre seu
sogro “Viveu uma vida em função das pessoas que o
procuravam, e dedicava-se a fazer o melhor possível
para todos.” Nello Cariola faleceu no dia 20 de janeiro
de 1941.
Vila Rodrigues Alves – Lei Nº 796 de 28/08/1959
Nasceu em Cargala, Pontremoli,
na Itália aos 26 de julho de 1885.
Filho de José Pedretti e Maria
Varolli Pedretti. Com poucos
meses de idade veio para o Brasil
e, especialmente, para Botucatu;
e daqui saiu, de volta à Pátria,
duas vezes, uma quando menino,
para estudar e outra, para combater na primeira guerra mundial. Foi figura marcante
em Botucatu. Dono da premiada “Tipogr afia
Comercial”,na rua Curuzu, 127; fazia todos os serviços do ramo,foi premiada, pela excelência de seus trabalhos, numa grande exposição internacional do Rio
de Janeiro. A Tipografia Comercial era, na época, o
ponto de reunião dos intelectuais da cidade e, em particular, dos estudantes da recém criada Escola Normal
que ali imprimiam a revista “O Normalista”, hoje um
documentário de inexcedível valor para a história cultural da cidade. Imprimia jornais. Militou na imprensa
local, tendo fundado, em 1931, com João Thomaz de
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Almeida, o “Jornal de Notícias”, do qual era Gerente,
que em 1935 se transformou na “Folha de Botucatu”
sob a direção de Pedro Chiaradia.Fundaram, também,
o “IL MOCOLLO” jornal humorístico editado em italiano. Trabalhos nos jornais italianos, onde punha a
ferver a laboriosa e grande colônia. Lutou na primeira
grande guerra. Foi representante comercial, até
morrer.Pertenceu à União dos Viajantes Italianos, transformada, depois, em União dos Viajantes e Corretores
Comerciais e ao 2o Quarteirão de Amigos com sede
nesta cidade. Pertenceu ao Partido da Mocidade e ao
Partido Democrático. Durante a epopéia de 1932, recusado para servir na frente de batalha devido à sua
idade, colaborou com as autoridades locais na manutenção da ordem na cidade. Foi elemento de destaque
na Sociedade Italiana de Beneficência. Pertencia ao
quadro social da Associação Paulista de Imprensa. Era
casado com Edith Maria Varoli Pedretti. Dessa união
nasceram os filhos : Profa. Albina, Prof. José Pedretti
Neto, Cláudio e Maria Amélia. Colaborou por muito
tempo no “Correio de Botucatu”e “Folha de Botucatu”. Faleceu numa sexta-feira, a 22 de fevereiro de 1946.

Nelson Almeida Alves, Rua

Conj. Hab. Joaquim Vernini – Lei Nº 3.951 de 14/10/
1999
O Sr. Nelson de Almeida Alves nasceu em Itapetininga, no dia 27 de abril de 1942, e veio para Botucatu aos
22 anos de idade, onde residiu por 35 anos. Casou-se
com a Sra. Hilda Nogueira Almeida Alves e desta união
nasceram os filhos : José Roberto, Waldinea, Nelson,
Wanderlei e Rogério. Estudou na Escola de Soldado
da Policia Militar; em 1964 participou do Movimento
Revolucionário. Faleceu em 16 de janeiro de 1999, em
Botucatu.

Nelson de Andrade, Praça

Parque Residencial Convívio – Cep. 18.605-261
Nelson de Andrade em 18 de abril
de 1933, na rua Cruz Pereira, Vila
dos Lavradores- Botucatu – Filho
de Jorge de Andrade e Ana Martins. Aos 7 anos de idade mudouse para São Paulo. Foi esportista.
Apreciador do boxe, aos 17 anos,
estreou na Gazeta Esportiva como
pugilista na categoria peso médio.
Foi campeão da Gazeta Esportiva; Campeonato de Novos e Novíssimos da Federação Paulista de Pugilismo;
Campeonato Paulista de Pugilismo; Campeonato Brasileiro de Pugilismo. Foi campeão Sul Americano de
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Pugilismo. Como profissional participou das olimpíadas de 1952 em Elsing na Finlândia, sendo porém vencido nas quartas de final por Vasilitita. Participou do
seriado da TV Tupi “O Vigilante Rodoviário”.Foi casado duas vezes e teve os filhos : Ana Maria e Jorge
Henrique ( primeiras núpcias: Marlene ) Nelson e Andresa ( segundas núpcias: Dair )

Nelson Lopes, Travessa

Distrito de Rubião Junior – Lei Nº 3.790 de 18/06/1998
Filho de Bento Lopes e Marcelina Bartuilli Lopes, nasceu em quatro de fevereiro de 1932, no Distrito de
Rubião Junior, Botucatu – São Paulo – Desde criança,
trabalhou com seu pai na Casa Lopes, em Rubião Junior, onde depois do falecimento do mesmo, passou a ser
o proprietário do tradicional estabelecimento. Com o
passar dos anos, mudou de ramo, transformando o local no conhecido “Restaurante do Lilo”que hoje, ainda, pertence a membros da família, mas como o nome
de “Restaurante do Vovô”. Lilo casou-se em 20 de dezembro de 1953 com Elvira Castellete, na Capela de
Santo Antonio em Rubião Junior. Faleceu no dia 07 de
janeiro de 1990, deixando três filhos : Nelson Antonio
Lopes, Celso Lopes e Bento Lopes .

Nestor Seabra,Dr. Rua

Vila Maria – Lei Nº 94 de 05/10/1949
Nestor Seabra era médico. Nasceu
na cidade de Tatuí (SP) aos 30 de
junho de 1891. Filho de Olympio
José Seabra e Joanna Gusmão
Seabra, oriundos de Tatuí e Itapetininga (SP), respectivamente.
Nestor Seabra concluiu o curso
de Medicina na Praia Vermelha,
no Rio de Janeiro. Transferiu-se
para Botucatu onde montou clínica. Na “terra dos bons ares” casou-se em 08 de
dezembro de 1926, com Corina Pires de Camargo
Seabra, nascida em Espírito Santo do Rio Pardo (
Pardinho ) desta comarca, aos 06 de maio de 1904,
filha de Rodrigo Pires de Camargo e Maria Pereira
de Camargo. São seus filhos o Dr. Norton Seabra e a
Profa. Thelma Seabra Coimbra. Homem íntegro, dedicado à família, bom orador, excelente médico. Trabalhador incansável, compôs, por vários anos, o Corpo Clínico da Misericórdia Botucatuense. Compôs
o grupo que fundou, em 28 de fevereiro de 1929, a
Escola de Farmácia e Odontologia de Botucatu fazendo parte do Corpo Docente dessa escola. Pertenceu à Diretoria do “Clube 24 de Maio” na ocasião
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em que o famoso compositor Angelino de Oliveira
compôs, a pedido do Dr. Nestor Seabra, para as comemorações do aniversário de fundação daquela entidade, a mundialmente famosa “Tristezas do Jeca”.
Foi vereador em 1936 pelo Partido Constitucionalista. Deixou a vereança para assumir, interinamente, a Prefeitura de Botucatu no período de 21/08/
1936 a 21/10/1936. Foi um dos diretores da Casa de
Saúde Sul Paulista. Pertenceu à Academia Botucatuense de Letras – cadeira 6 – anteriormente ocupada pelo padre Salústio Rodrigues Machado. Foi
membro do Diretório do Partido Democrático. Faleceu em 27 de agosto de 1949 na cidade de Presidente
Prudente.

trabalhar no cultivo do café. Casou-se, em 22 de janeiro de 1898,
com Lucia Del Cistie com quem
teve os filhos : Constantino Durante, Pascoal Durante, Isolina
Durante, Genoveva Durante, Alberto Durante e Arlindo
Durante.Trabalhou como jornaleiro e, posteriormente foi bancário. Faleceu no dia 14 de dezembro de 1952 aos oitenta
anos de idade.

Newton Frossard, Rua

Nasceu em Santa Cruz - Itália – em 08 de dezembro
de 1912. Filho de José Zaponi e Clementina Vietraroia. Filho de imigrantes italianos, que se estabeleceram na região de Botucatu para trabalhar no cultivo do café. Foi funcionário público, durante muitos
anos, na Prefeitura Municipal de Botucatu. Casouse em Pardinho, com Rosália Moreira em 10 de novembro de 1932, nascendo dessa união : Alice, Jandira, Aparecida, Benedita, Maria de Lourdes e Ademar Zaponi. Nicola Zaponi faleceu no dia 06 de outubro de 1979,estando sepultado no cemitério Portal das Cruzes.

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4.124 de
18/12/2000
Nasceu aos 15 de outubro de 1919, natural de Ribeirão
Vermelho, Estado de Minas Gerais.Filho de Pedro
Olympio Frossard e de Olindina Augusta Frossard Formou-se em Educação Física, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Residiu 25 anos na cidade de
São Manuel, onde foi Diretor do Instituto de Educação
“Dr. Manuel José Chaves”. Foi Diretor, pelo espaço de
treze anos, da Escola de Areiópolis. Transferiu-se para
Botucatu em 1979, aposentando-se como funcionário
público estadual na Escola “Dom Lucio Antunes de
Souza”. Era casado com a Sra. Dinorah Almeida Fontes Frossard e pai das filhas : Maria Tereza Fontes e
Beatriz Consuelo Fontes Frossard. Faleceu no dia 22
de julho de 2000.

Newton Prado, Rua

Jardim Central – Lei Nº 0.399/30
Newton Prado foi tenente do Exército e participou da “Revolta dos
18 do Forte de Copacabana” ocorrida em 5 de julho de 1922, na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Distrito Federal, no Brasil. Foi a primeira revolta do Movimento Tenentista, no contexto
da República Velha.

Nicola Durante, Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto Nº 2.881/80
Natural da Província de Campobasso – Itália – onde
nasceu em 1872. Filho de Paschoal Durante e de Rosa
Ianono, imigrantes italianos que vieram ao Brasil para

Nicola Zaponi, Rua

Jardim Riviera – Decreto Nº 2.850/80

Nicolau Kuntz, Major; Rua

Jardim Dona Nicota de Barros /Boa Vista – Lei Nº 118
de 16 de agosto de 1935.
Nicolau Kuntz, natural de Tatuí
(SP), era filho do cidadão alemão João Nicolau Kuntz e da
br asileir a Ma r ia das Dor es
Kuntz. Nascido em 1868, muito
moço, se transferiu para Botucatu, onde chegou em 1889. Dedicou-se ao comércio. Possuía
uma loja no largo de Santa Cruz, num prédio que foi
demolido para dar lugar ao prédio da Caixa Econômica do Estado. Casou-se com Amélia Levy, filha
do rabino Samuel Levy, judeu francês. Desse casamento nasceram : Nicolau Kuntz Filho, dentista;
Prof. Zenon Kuntz e Maria Levy Kuntz. O Major
Nicolau Kuntz foi político amandista, do Partido Republicano Paulista. Foi vereador em vários triênios
: de 1908 a 1911; de 1914 a 1916; de 1917 a 1919 e
de 1920 a 1922. Foi sub-delegado de polícia. Foi
Presidente da Câmara e Prefeito Municipal nomeado pelo Conselho de Intendência de 1919 a 1922.
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Nilce Mattos Almeida Rafaneli, Viela

Chácara Recreio do Havaí – Lei Nº 3.039 de 09/10/1990
Nasceu em Laranjal Paulista/SP,
em 02 de julho de 1934, onde viveu grande parte de sua infância.
Transferiu-se para Botucatu em
meados de 1957. Pessoa simples
e bondosa se ocupava – a maior
parte de seu tempo – em ajudar
os menos favorecidos. Juntamente com seu pai, Flávio Rafaneli,
em 1957 fundaram e iniciaram o trabalho em uma entidade filantrópica. Foi diretora, por quatro anos, da Legião da Boa Vontade – entidade beneficiente muito conhecida. O núcleo desta entidade é dirigida por José
de Paiva Neto, localizado no Av. Vital Brasil, onde atende dezenas de pessoas pobres, principalmente as da creche. Uma das atividades importantes criada por Nilce
Mattos foi o Natal Permanente das crianças pobres da
LBV – prestando assistência durante todo o ano. Nilce
deixou amigos e familiares, mas sua obra jamais passará. Nilce Mattos Almeida Rafaneli, faleceu aos 50
anos, no dia 04 de abril de 1984.

Nilson Santos Giacobino, Rua

Conj. Hab. Clemente Jorge Roncari – Lei Nº 3.839 de
21/10/1998

O
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Octacílio Bernardino de Campos,
Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.140/
82

Odette Blasco Valladão, Praça

Conj. Hab. Roque Ortiz Filho – Lei 3.980 de 15/12/
1999
Nasceu em Botucatu, em 28 de abril de 1914 e, em
nossa cidade realizou os seus estudos. Casou-se com o
Sr. Antonio Carvalho Valladão e desta união nasceram
as filhas Doroti, Sheila e Ivete. Foi professora muito
dedicada, sempre disposta a transmitir seus conhecimentos. Católica praticante, participava da comunidade dos idosos, associação religiosa da Catedral. Fez
parte da Congregação do “Sagrado Coração da Catedral”. Faleceu em 25 de fevereiro de 1999.

Odete Pacci, Rua

Conj. Hab. Roque Ortiz Filho – Lei Nº 3.840 de 21/10/
1998

Nasceu em 12 de fevereiro de 1938, na cidade de
Botucatu(SP), filho de Vicente Giacobino e Concheta
Granato Giacobino. Era casado com a Sra. Maria Helena Giacobino e desta união nasceram dois filhos :
Carlos e Danilo. Estudou na Escola Estadual “Raphael
de Moura Campos”. Foi funcionário da Ótica Alvorada. Fez parte da Conferência “Frederico Ozanan”. Faleceu em 27 de março de 1993.

Nasceu em 03 de abril de 1967 na cidade de Valparaiso, sendo filha de José Pacci e Leonides Marques Pacci. Veio para Botucatu com cinco anos de idade, e em
nossa cidade residiu por 18 anos. Foi funcionária do
Fávero Desconto e do Jumbo Eletro. Faleceu em 09 de
julho de 1991.

Nuidi Pereira Franco, Rua

Cascata Véu de Noiva – Lei Nº 3.775 de 27/05/1998

Altos da Serra – Lei Nº 4.299 de 27/08/2002
Nasceu na cidade de Bofete, no dia 13 de agosto de
1939, filho de Jesuíno Pereira Franco e de dona Lazara
Silveira Lara, filho único, estudou no grupo escolar da
cidade de Bofete até o ginásio, veio para a cidade de
Botucatu, no ano de 1957, com seus pais, residindo na
Rua Amando de Barros. Trabalhou como vendedor nas
Lojas Pernambucanas, Sergipanas e Casa Confiança.
Casou-se em 1963, com Ana Carlota Lima Franco, natural de Laranjal Paulista, com quem teve quatro filhos : Neise, Denise, Nuidi e Noeli. Foi representante
comercial por 10 anos . Foi proprietário da loja Tortuga ( produtos agropecuários ) na Av. Floriano Peixoto,
onde trabalhou durante 15 anos. Fundador do antigo
PMDB e posteriormente faz parte do Diretório do
PSDB. Faleceu no dia 09 de maio de 2001.

Odilon Cassetari, Avenida

No inicio do século, mais precisamente em 1901, um jovem imigrante italiano se instala na Vila
dos Lavradores. Seu nome Antonio Cassetarri. Nascera em Castiglioni di Ganfanhana, província de
Luca, na Itália. Diante das dificuldades econômicas por que passava seu país, veio para o Brasil
como imigrante com apenas doze anos de idade, acompanhado de um tio, na expectativa de encontrar melhores condições de vida. Desde muito cedo, entregou-se
ao trabalho, concentrando-se na área comercial. Casou-se com Elvira Fernandes Gagliari e teve cinco filhos. Seu primeiro filho foi Odilon Cassetari, nascido
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em 1 de agosto de 1918, na fazenda Moura, município
de Botucatu, onde residiam. Realizou os primeiros estudos no Grupo Escolar ‘José Gomes Pinheiro” e, prosseguiu seus estudos no antigo Colégio Arquidiocesano, onde freqüentou o Curso Técnico de Contabilidade, habilitando-se Contador. O período de estudos mesclou-se com atividades profissionais, para suprir as dificuldades econômicas da família. O trabalho no “Bar
da Estação” foi uma dessas atividades. Provido de um
espírito empreendedor e demonstrando perspicácia e
dinamismo, teve reconhecido seus esforços ao se formar e ingressar no Banco Inca, onde exerceu a função
de Caixa. Permaneceu nesse banco até a aposentadoria, quando foi homenageado pela qualidade dos serviços prestados `a comunidade botucatuense. Durante sua
juventude, dividia-se em duas atividades que o fascinavam : futebol e aviação. Como jogador de futebol,
defendeu as cores da Associação Atlética Botucatuense. Na aviação, foi membro atuante do Aeroclube de
Botucatu, habilitando-se também a pilotar pequenos
aviões. Após a aposentadoria, dedicou-se ao comércio
de automóveis, atuando na concessionária Ford por
vários anos. Era casado com a Profa. Maria de Lourdes Prado Cassetari, dessa união nasceram três fillhos
: Odim Prado Cassetari, atualmente Supervisor de Ensino; Odilon Prado Cassetari, Economista e Comerciante, proprietário da Agropecuária Cidade&Campo, em
Botucatu; e Odger Prado Cassettari, funcionário publico municipal, do Departamento de Projetos Urbanísticos. Odilon Cassettari faleceu em 19 de fevereiro
de 1986, aos 67 anos de idade, sendo sepultado no Cemitério “Portal das Cruzes”.

Odilon Prado Cassettari, Rua

Jardim Paraíso II – Lei Nº 4.907 de 11/04/2008
Filho do Sr. Odillon Cassettari e
da Profa. Maria de Lourdes Prado
Cassettari, residia na Rua General Telles, 464, no centro de Botucatu. Nasceu em 29 de março de
1952, em Botucatu. Cursou as primeiras letras no Grupo Escolar “
José Gomes Pinheiro”, fez o equivalente a Ginasial na Escola Industrial “Armando Salles de Oliveira”, onde adquiriu conhecimentos técnicos que o prepararam para a vida. O ensino médio foi
cursado no Colégio La Salle e o ensino superior na
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Botucatu,
tendo-se graduado em Administração de empresas. Na
vida profissional, atuou na área administrativa na Finasa, na Hidroplás e na Fepasa. Decidiu-se então pelo
comércio, tendo adquirido o “Bar Tremendão”, locali-
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zado na Rua Major Matheus, esquina com a Rua Floriano Simões , mais tarde substituído pela Pastelaria, localizada na Rua Amando de Barros, ao lado do Hotel
Peabiru, em Botucatu, onde pode perceber a sua competência na área. Mais tarde, em 1982, optou pelo comércio agropecuário, adquirindo a empresa Agropecuária Cidade & Campo, tornando-se representante exclusivo das Rações Purinas, até o ano de 2000, quando
faleceu precocemente, aos 48 anos de idade. Foi casado com a Sra. Maria Regina Langoni Cassettari, com
quem teve os filhos : Lucas e Vinicios. Sua família continua à frente desse estabelecimento comercial, situada na Avenida Santana, Nº 08. Odilon Prado Cassettari
faleceu no dia 11 de setembro de 2000 estando sepultado no cemitério “ Portal das Cruzes” de Botucatu.

Onofre Dionysio, Rua

Residencial Cedro – Lei No 4.695 de 03 de março de
2006.
Nasceu em Pratânia (SP) aos 20
de junho de 1920, filho de Justino
Dionysio e Maria da Conceição.
Casou-se com a Sra. Iracema Izidoro Dionysio com quem teve os
filhos: Maria, Geraldo, Paulo e
Marina.Onofre Dionysio, cidadão
prestante, funcionário público da
Secretaria de Saúde do Estado de
São Paulo; esportista de escol, batalhou incansavelmente pela difusão do esporte amador em Botucatu, sendo
um dos sócios-fundadores do Bandeirantes Futebol
Clube em 1938. Participou ativamente, na década de
1940, como atleta da Associação Atlética Botucatuense, nos anos de apogeu do clube da estrela solitária.
Nesse mesmo Clube, atuou, em 1953, como Técnico
do Juvenil. Foi, na década de 1950, atleta e técnico do
Sport Clube Operário da Vila Aparecida, e fundador
do Esporte Clube Aparecida em 1963. Defendeu, em
1947, as cores do Corinthians de Presidente Prudente.
Foi, 1959, Técnico do Comercial Atlético Clube, de
Pederneiras. Onofre Dionysio, possuía espírito de liderança. Foi um dos primeiros membros da União Cultural Negra de Botucatu. Homem ligado ao bairro de
Vila Aparecida, lutou para a constituição da Sociedade
Amigos desse populoso bairro – batalhando, nos governos Plínio Paganini e Luiz Aparecido da Silveira
para a implantação de pavimentação asfáltica, água e
demais melhramentos . . .Como líder comunitário,
Onofre Dionysio lutou para levar vários melhoramentos para o Jardim Aeroporto : Telefone Público, Ponto
de Ônibus, Meio-Fio. Ajudou na formação da Sociedade Amigos daquele bairro. Popularmente conhecido
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pela sua gentileza, esmerada educação e capacidade
de servir, foi várias vezes candidato à vereador em nossa
cidade. Espírito aberto, colaborador constante, Onofre
Dionysio teve participação constante nos movimento
comunitário botucatuense. Faleceu em 28 de maio de
2004, estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

Ordem dos Advogados,
Praça
Vila Paraíso – Lei Nº 4.415 de 28/
08/2003

Homenagem à 25o Subsecção da
Ordem dos Advogados do Brasil –
OAB Botucatu – como é conhecida, fundada no dia 24
de fevereiro de 1932.

Orestes Tortorella, Rua

Jardim Paraíso/Residencial Primavera – Lei de 12/11/
1982
Nasceu em Botucatu aos 07 de setembro de 1908. Filho de Pedro
Tortorella e Joana Tortorella, era o
6o filho dos 13 do casal. Cursou até
o quarto ano primário no Grupo
Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”
Começou a trabalhar ainda menino, como vendedor de balas no cinema local. Aos 15 anos iniciou sua
vida profissional como funcionário da antiga Casa
Amando, e posteriormente da famosa Casa Carlos, cujo
proprietário era o Sr. Carlos César. Este estabelecimento
comercial era já muito conceituado na época, especializado em livros e artigos de escritório, possuindo produtiva tipografia, que atendia as demandas locais e de
outras cidades, tendo sido vendido ao Sr. Sergio Fialdine, e deste novo proprietário, Orestes Tortorella adquiriu, em 20 de julho de 1939, o estabelecimento, ficando com a tipografia funcionando mais algum
tempo.Na inauguração, em 12 de agosto, a livraria recebeu a benção do padre Murante – Cura da Sé - Era o
ano de 1939, e Orestes tratou de modernizar o estabelecimento, ampliando seus artigos e transformando a
Casa Carlos em um ponto de encontro cultural, onde
se podia encontrar desde brinquedos e artigos domésticos até pianos e partituras musicais, estas autografadas pelos próprios compositores, como o famoso Angelino de Oliveira. Com seu irmão Francisco Tortorella ( Ioca ), prestando-lhe valiosa colaboração, tornou
a Casa Carlos querida da população, pois eram memoráveis as decorações e movimento comercial nas épo-
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cas do Natal e Carnaval. Deu exemplo de amizade e
honestidade, ali trabalhando por meio século. Casouse com a professora Yolanda Bolognini em 1937, com
quem teve dois filhos, José e Terezinha. Foi homenageado pela Associação Comercial de Botucatu no dia
16 de julho de 1978 com a entrega de significativa placa de prata. Orestes Tortorella, faleceu em sua cidade
natal, aos 02 de setembro de 1982.

Orlando Bardella, Rua

Vila Sueleny – Distrito de Rubião Junior - Lei Nº 3.719
de 19/11/1997
Nasceu em 14 de agosto de 1912, na cidade de Botucatu (SP). Filho de Luiz Bardella e Amabile Bussolini.
Casou-se com a Sra. Adelaide Seraphim e, desta união
nasceram os filhos : Claucy, Irineu, Darcy, Almery,
Antonio, Ademir, Ari, Lindomar, Waldenir e Neide.
Residiu no Distrito de Rubião Junior desde o seu nascimento e, ali constituiu sua família. Faleceu em 19 de
janeiro de 1961.

Orlando Caminoto, Rua

Chácara Floresta – Decreto Nº 2.725/79
Nasceu em Botucatu, em 02 de novembro de 1915. Era
o terceiro filho do casal Giacomo Caminoto e Joaquina da Rocha Camargo. O Sr. Giacomo era italiano nato
de Oderzo, Província de Treviso e a Sra. Joaquina era
natural de Guareí – SP., tendo sido criada em Pardinho. Orlando Caminoto casou-se com Mathilde Ignácio Caminoto e dessa união nasceram três filhos : Maria Aparecida, Marlene e Orivaldo. Foi lavrador, barbeiro, comerciante proprietário do Hotel Brasil ( prédio atual da Agência dos Correios na Av. Floriano Peixoto ). A década de 1940 obrigou o casal Orlando e
Mathilde a se aventurar para o novo Eldorado do Café,
na região de Santa Cruz do Rio Pardo e Ourinhos. Voltaram para Botucatu em março de 1947, onde fundaram a Relojoaria Vitória, na Av. Floriano Peixoto , ali
permanecendo até 1954, quando mudaram para prédio
próprio, sendo uma das relojoarias mais antigas do
Estado de São Paulo. Durante sua vida Orlando Caminoto trabalhou muito por Botucatu, principalmente com
os mais carentes, na companhia inseparável do amigo
Frei Theófilo da igreja Nossa Senhora de Lourdes.
Saiam ainda de madrugada pelas periferias de nossa
cidade distribuindo gêneros alimentícios, roupas e remédios, por quase dez anos. Depois começaram a primeira reforma completa no Santuário, modificando-o
para melhor. Faleceu em 21 de novembro de 1989, aos
74 anos de idade.
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Orlando Fabris, Rua

Jardim Botucatu – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.808 de 20/08/1998
Filho de uma das mais tradicionais famílias de Botucatu, descendente de imigrantes italianos, nasceu em
Botucatu (SP), a 09 de junho de 1916, filho de João
Fabris e Da.Carmela Geraldi Fabris. Casou-se com a
Sra. Emília Fagnani Fabris, tendo duas filhas, Alzira
Fabris e Sonia Maria Fabris. Com tenra idade, começou a trabalhar com seu pai e irmãos como construtor
civil. Possuía muita habilidade com pintura. Ajudou
na construção da Igreja do Sagrado Coração de Jesus,
na Vila dos Lavradores e tantos outros próprios públicos. Faleceu aos 79 anos de idade, no dia 17 de agosto
de 1995.

Orlando Gamito, Rua

Chácara Floresta – Lei Nº4.040 de 09/08/1979
Nasceu em 30 de dezembro de
1946. Filho de José Gamito e Catarina Miguel Gamito. Estudou no
Grupo Escolar Raphael de Moura
Campos e o ginasial na Escola Senac. Cursou a Escola Técnica de
Comércio Nossa Senhora de Lourdes, formando-se em Contabilidade. Posteriormente, cursou a Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativas de Botucatu formandose em 1978 no curso de Administração.Era bancário,
adorava futebol, samba e tinha muitos amigos.Foi um
dos fundadores da Escola de Samba “Mocidade
Alegre”do Lavapés, tendo inclusive, exercido vários
cargos na Diretoria : tesoureiro e secretário geral. Foi
diretor da Associação dos Bancários e jogador de futsal e futebol de Botucatu. Começou sua carreira no futebol jogando no Flamenguinho na Rua Rangel Pestana, depois para o Rodoviário Atlético Clube, Clube Recreativo e Esportivo Bairro Alto, 7 de Setembro Futebol Clube, Água Verde Futebol Clube, Pardinho Futebol Clube, Boa Vista Futebol Clube, etc. Como esportista era um exemplo para os dirigentes, técnicos, jogadores e torcedores. Faleceu no dia 02 de dezembro
de 1978 aos 32 anos vítima de infarte após partida de
futebol no estádio Acrisio Paes Cruz.

Orlando Pezavento, Expedicionário;
Rua
Jardim Botucatu – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº
3.785 de 17/06/1998

Nasceu em Botucatu, no dia 29 de abril de 1921, sendo
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filho de Baptista Pezavento (italiano, natural de Vicenza) e Aurélia Furlanetti(natural de Campinas) Foi casado com a Sra. Anna Pavan Pezavento e, desta união
nasceram os filhos : Luis Roberto, Cleusa, Maria de
Lourdes, Antonio Carlos e Anna Maria . Foi funcionário publico , exercendo a função no Lageado. Serviu o
Exército em 1943, na cidade de Corumbá (MT) onde
foi convocado pela FEB ( Força Expedicionária Brasileira ) para lutar na Itália, permanecendo em batalha
no período de 08/02/1945 a 04/09/1945. Foi condecorado com a Medalha de Campanha em 28/05/1949 e
outras condecorações referente ao conflito. Em 1982
recebeu o Titulo de 2o Sargento e, finalmente, foi reformado, recebendo a patente de 2o Tenente. Em 08 de
maio de 1997, participou da homenagem prestada pela
Câmara Municipal de Botucatu aos Expedicionários
da FEB. Faleceu em 05 de outubro de 1997.

Orquídeas, Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto Nº
1.798/70
Designação comum às plantas e
flores da família das orquidáceas, impropriamente consideradas
parasitas.

Ortilia Vieira de Andrade, Rua

Jardim Santa Cecília – Lei Nº 4.823 de 28/08/2007
Nasceu em 15 de junho de 1926, em Itatinga, São Paulo. Filha de Jesuíno Vieira de Andrade e Gertrudes
Maria da Conceição. Residiu em Botucatu durante 44
anos, de 22 de janeiro de 1962 a 25 de janeiro de 2006.
Casou-se com o Sr. Manoel Sobrinho, em 27 de julho
de 1944, união que durou 55 anos. Desse matrimonio
nasceram os filhos, João, Jorge, Paulo, Irineu Menino,
Aparecida de Fátima, Ondina, Maria José e Madalena
Sobrinho. Era excelente benzedeira; durante o período
em que residiu em Botucatu, Dona Ortilia fazia benzimentos e orações para toda a comunidade local. Atendia os vizinhos, amigos e pessoas que a procuravam
em busca de ervas para chás, banho, etc... Como voluntária realizava trabalho de costuras para a comunidade, bem como olhava pelas crianças quando as mães
solicitavam. Faleceu aos 79 anos, no dia 25 de janeiro
de 2006.

Oscar Lorenzi, Frei; Rua

Conj. Hab. A L Mello – Lei Nº 2.817 de 10/05/1989
Nasceu em Piracicaba (SP) a 14 de fevereiro de 1935.
Filho de Afonso Martins Lorenzi e dona Alcídia de
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Arruda Leite. Entrou para a Ordem dos Frades Menores Capuchinhos a 24 de dezembro de 1953, fazendo a
sua profissão de fé na mesma Ordem a 25 de dezembro
de 1954; perfez os estudos filosóficos em Mococa de
1955 a 1957, os estudos teológicos em São Paulo de
1958 a 1964. Ordenado Sacerdote em Piracicaba a 12
de março de 1961, sendo professor no Seminário Seráfico de São Fridélis em Piracicaba, no Seminário Seráfico de São Francisco em Nova Veneza. Fez o curso de
complementação franciscana em Petrópolis em 1971
e, em 1972 foi nomeado Guardião em Botucatu onde
permaneceu até 1980. De 1981 a 1988 residiu em Piracicaba, retornando, em 1984 à Botucatu, onde faleceu
a 13 de junho de 1985.Em Botucatu dirigiu o movimento de casais “O Visa” e auxiliou nos Cursilhos e
TLC.

Oscarlino Onofre Oliveira Martins,
Rua
Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 2.298/83

Foi Oficial Administrativo da Prefeitura Municipal de
Botucatu. Exerceu, em 1947, por três meses, o cargo
de Prefeito Municipal .

Oswaldo Pacheco, Rua

Jardim Aeroporto – Lei Nº 3.447 de 29/08/1995
Nasceu em Três Lagoas, no dia 07 de outubro de 1914,
era filho de Silvio de Almeida Pacheco e dona Antonia
Martins Pacheco. Casou-se com Maria Aparecida Monteiro em 1947, com quem teve os filhos : Oswaldo Pacheco Jr.; Solange Aparecida Pacheco Vilani; Silvio
Pacheco Neto, Maria J. Pacheco Leme, Rosana Pacheco, Oswalda M. Pacheco e Fernanda Pacheco Witzler.
Trabalhou na Companhia Paulista de Força e Luz desde os 12 anos de idade, em Bauru, e, em 1966 foi transferido para Botucatu, com 52 anos, como Gerente do
Distrito, onde se aposentou aos 62 anos, em 1976. Faleceu em 31 de maio de 1994, com 79 anos, em Botucatu.

Oswaldo Schlossareck, Rua
Jardim Bandeirantes – Lei Nº 1.193/66

Nasceu no dia 13 de maio de 1936, em Botucatu. Jovem funcionário da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos, exercia a profissão de Carteiro. Era também um jovem esportista e praticava várias modalidades de esporte. Aos 20 anos de idade foi campeão de
corrida de bicicletas em Botucatu, era jogador de bocha, participou da Corrida de São Silvestre em são Paulo. Era membro do Bairro Alto Esporte Clube, vindo a
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ser Campeão Varzeano do ano de 1956. Como esportista chegou a conquistar várias medalhas e troféus nas
competições que participou. Osvaldo Schlossareck,
veio a falecer de afogamento no Rio Bonito, aos 26
anos de idade, no dia 03/02/1963.

Otacílio Ferreira dos Santos, Rua
Jardim Itamaraty – Lei Nº 4.278 de 10/07/2002

Nasceu na cidade de Sevinópolis – MG em 02 de outubro de 1929, filho de Germino Ferreira dos Santos e de
Antonia Ferreira dos Santos. Era casado com Hozana
Alves dos Santos, pai de dois filhos : Maria Elizabeth
Alves dos Santos e Otacílio Ferreira dos Santos Filho.
Muito jovem deixou a terra natal e foi, com a família,
morar na cidade de Januário onde formaram uma fazenda no sertão de Minas.Formado Eletricista foi trabalhar na montagem de painéis para a Firma Siemens
do Brasil. Trabalhou com empresários franceses realizando diversos serviços em Santos e Distrito Federal.
Aposentou-se em 1982. Faleceu em 10 de janeiro de
2000.

Octacílio Nogueira, Rua

Vila Auxiliadora – Lei Nº 696 de 20/06/1958
Octacílio Nogueira, nasceu em 06/
09/1884 e faleceu em 27/09/1956.
Casou-se com Sophia Corina Pinheiro Machado. Foi Alferes, Coronel da Guarda Nacional e Intendente ( Prefeito ) de Botucatu de
15/01/1927 a 30/10/1930. Vereador pela mesma cidade nos idos
de 1923 a 1930. Por volta de 1910
foi ativo comerciante e chefe político no distrito da Prata de Botucatu ( hoje Pratânia ). Nessa localidade foi proprietário da Fazenda Boa Vista. Possuiu propriedades agrícolas ( café e algodão ) em Avaré, Chavantes e Santo
Anastácio. Foi Diretor do Partido Republicano em São
Paulo. Participou, ativamente, do Movimento Constitucionalista : no dia 11 de abril de 1932 é indicado
pelas forças constitucionalistas da cidade para ir à São
Paulo, buscar armamentos para os batalhões revolucionários que se formavam na região de Botucatu.

Otávio Silva Telles, Rua

Jardim Dona Nicota de Barros – Lei Nº 0.522/56
Exerceu atividade de comércio e indústria – máquina
de beneficiar café - na rua Amando de Barros ( 1916 ).
Sua Casa Comercial localizava-se acima da rua Barão
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do Rio Branco, onde iniciava-se o antigo Bairro do
Lavapés.

Otto Merthan Filho, Avenida

Jardim Cambuí – Lei Nº 4.570 de 24/06/2004
Nasceu em Pirambóia (SP) em 05 de outubro de 1927.
Filho de Otto Merthan e Rita Vianna Merthan. Foi sócio, junto com Jorge Meyer, da fabrica de mortadelas
localizada na Rua Curuzu. Casou-se aos 27 anos de
idade com a Sra. Rosa Maria Contessoto Merthan com
quem teve os filhos : Maria Aparecida de Jesus, Vera
Lúcia, Rosemary, José Carlos, Ademilson de Jesus e
Otavio Merthan. Foi funcionário da Estrada de Ferro
Sorocabana onde exerceu a profissão de Chefe de Trem.
Faleceu em 05 de fevereiro de 1990 aos 71 anos.

Ottorino Prete, Praça

Jardim Brasil – Lei Nº 3.011 de 08/08/1990
Nasceu em Zermano, Treviso – Itália - no dia 16 de
maio de 1921. filho de Giovani Prete e Amabile Cuciel. Veio para Botucatu com apenas quatro anos de idade, onde cresceu e onde iniciou na profissão de agricultor. Casou-se com Aninha de Santi Prete, do casamento foram concebidos sete filhos : Antonio Aparecido, José, Jair, Maria Aparecida, Orisvaldo Roque, Laércio João e Therezinha de Lourdes.Ottorino Prete era
proprietário de uma pequena chácara na divisa com o
Jardim Brasil, ali se instalando e permanecendo em suas
atividades agrícolas, sendo um dos mais antigos moradores do local.

P
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Pádua, Via

Residencial Chácara Santo Antonio
É uma comuna italiana da região do Vêneto, capital da
província de Pádua, com cerca de 210.536 habitantes.
Estende-se por uma área de 92 Km2, tendo uma densidade populacional de 2267 hab/km2 . Faz fronteira com
Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Legnaro, Limena, Noventa Padovana, Ponte San Nicolo, Rubano,
Saonara, Selvazzano Dentro, Vigodarzere, Vigonovo,
Vigonza, Villafranca Padovana. É a cidade onde faleceu Santo Antonio de Pádua, também conhecido como
Santo Antonio de Lisboa.

Paineiras, Avenida
Vale do Sol –

Grande árvore da familia das bombacáceas, peculiar às matas, provida de grandes acúleos no grosso tronco, folhas digitadas e enormes flores róseas, altamente ornamentais, e cujos frutos fornecem
a paina; paina de seda.

Paleologene Guimarães, Rua

Vila Paulista – Decreto Nº 2.225 de 30/09/1974
Nasceu em 28 de dezembro de
1897, na cidade de Sorocaba (SP).
Filho de Justino Marques Guimarães e de dona Maria Emilia Braga Guimarães. Casado em 12 de
janeiro de 1922, com a Sra. Maria
Cândida Guimarães, tendo os filhos : Ruy, Paulo, Augusto, Ruth,
Maria e Celso. Transferiu-se para
Botucatu no ano de 1935, após várias atividades desenvolvidas nesta cidade, como exemplo : Empreiteiro
que cortava lenha para a Estrada de Ferro Sorocabana;
participou, por muitos anos, da Diretoria da Associação Atlética Botucatuense; participou da Campanha da
Catedral; pertenceu à Irmandade do Santíssimo. Comerciante, adquiriu no ano de 1946, o “Café Tesouro”.
No decorrer dos anos procurou desenvolver suas atividades comerciais nesta cidade como em outras da região, tais como : Anhembi, Areiópolis, Avaré, Barra
Bonita, Cerquilho, Conchas, Cesário Lange, Itatinga,
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Laranjal Paulista, Macatuba, Pirambóia, Pardinho,
Porangaba, Pereiras, Pederneiras, São Manuel,
etc...Mesmo tendo interesses comerciais, sempre procurou elevar o nome da cidade que considerava sua
terra natal. Faleceu em 01 de março de 1967.

Palmas, Rua

Parque Residencial Convívio –
Capital do Estado de Tocantins,
localizada às margens do rio de
mesmo nome. Tem uma área de
2.752 Km2, com uma população
de 47.560 habitantes. A economia
da cidade se baseia no comércio,
na construção civil, na industria, na pecuária e na agricultura. Em 1988, com o desmembramento de parte
das terras que pertenciam ao Estado de Goiás para formar o Estado de Tocantins, Palmas foi escolhida como
capital da nova unidade da Federação.Embora não sendo a cidade mais populosa do Estado, constitui o seu
centro político-administrativo. Folha de palmeira : “Em
breve, alguns coqueiros agitavam as suas palmas” (Ulisses Lins de Albuquerque, Um Sertanejo e o Sertão).

Palmeiras, Travessa
Parque das Cascatas –

Família de plantas monocotiledôneas, da ordem dos príncipes, de
aspecto muito peculiar pelo tronco indiviso e liso, e pelas folhas
enormes, penadas, situadas no
ápice.O caule chama-se estipe; o
fruto é uma drupa, denominada
noz, à qual falta um mesocarpo carnoso. Há umas 1.200
espécies tropicais, muitíssimas no Brasil; o coco-daBahia é a mais importante entre nós.

Palmiro Biazon, Rua

Vila Antonieta – Decreto Nº 2.130/73
Nasceu no dia 19 de fevereiro de
1921, filho de Domingos Biazon e
Joana Ferreira Biazon.Foi admitido na antiga Estrada de Ferro Sorocabana no cargo de foguista . Foi
o pioneiro, na década de 1940, a
incentivar a prática do pedestrianismo em Botucatu. Em 22 de julho de 1955, fundou o Esporte Clube Centenário em homenagem ao centenário da cidade
de Botucatu; criou a famosa prova pedestre “Duque de
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Caxias”.Casou-se com a Sra. Olinda Conceição Pimentel Biazon.Dessa união nasceram os filhos : Aparecido
de Jesus, Joana Aparecida Biazon Burini, Palmiro,
Walter Olívio e Amarildo José. Palmiro Biazon modesto e honrado. Foi um dos membros da Conferência
Vicentina de São José e presidente da Conferência de
São Sebastião.Contribuiu para a criação do atletismo
na Associação Atlética Botucatuense. Exemplar chefe
de família. Apaixonado pelo Clube que fundou, sempre soube projetar o nome de Botucatu. Faleceu no dia
20 de setembro de 1968.

Pandiá Calógeras, Rua

Vila Ema – Lei Nº 60 de 16 de outubro de 1944
João Pandiá Calógeras, político,
engenheiro de minas e escritor
brasileiro. Nasceu em 1870, no
Rio de Janeiro; morreu em 1934,
em Petrópolis. Deputado Federal
e Ministro da Guerra, Agricultura
e Fazenda; autor de Formação Histórica do Brasil, e outras obras que
relatam problemas do país. Foi
ainda geólogo, economista, sociólogo e financista.

Papoula, Rua

Vila Padovan – Decreto Nº 1.798/70
Planta herbácea da família das papaveráceas, de grandes flores coloridas, que cede látex, e que é cultivada
em jardins como ornamental; da qual se obtém o ópio.

Paraíso dos Pássaros, Rua

Recanto da Amizade – Lei Nº 3.862 de 02/12/1998
Denominação sugerida pelos grupos “SOS CUESTA”,
“ECO TRILHA”, “PAPA-TRILHAS” e “BRASA
BIKE” para denominar uma das ruas desse recanto localizado às margens do Ribeirão Roseira, onde existe
uma reserva de área municipal com 5.000 metros quadrados de arvoredos e matas nativas. O local é considerado área ecológica pelas suas características e possui duas belíssimas cachoeiras : Cachoeira da Marta –
1 e 2.

Paraná, Rua

Jardim Centenário – Distrito Rubião Junior –
O Paraná constitui um dos Estados da Região Sul do Brasil, cujo
desenvolvimento e progresso tem
sido surpreendentes nestes últimos
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anos. Apresenta uma área de cerca de 199.544 km2, e
população aproximada de 8.400.000 de habitantes. A
principio, estes constavam apenas de indígenas e portugueses, aos quais depois se juntaram russos, italianos, poloneses, etc... Curitiba, a Capital, conta com uma
ótima universidade. Também possui imponentes edifícios, sendo um verdadeiro centro industrial de papel,
açúcar, móveis, artigos de couro e produtos têxteis. A
cultura do café tomou grande vulto no Estado, que hoje
se coloca entre os maiores produtores do Brasil. Também cultiva erva-mate e, justamente graças à sua riqueza agrícola, surgiram cidades rapidamente construídas, como Londrina, Maringá, Apucarana, Jacarezinho, etc. Seu rio mais importante, o Paraná recebe inúmeros afluentes ; neles encontram-se a famosa cachoeira do Iguaçu.

Parecis, Alameda
Residencial Indaiá –

Tribo indígena aruaque de Mato Grosso. Pertencente
ou relativo à essa tribo.

Parima, Alameda
Residencial Indaiá –

Conjunto montanhoso situado entre o Brasil ( Amapá,
Roraima, Amazonas e Pará ) e as Guianas ( Guiana,
Suriname e Guiana Francesa ) a Colômbia e a Venezuela. É constituído dentre outras, pelas seguintes serras : Serra de Tumucumaque, Serra de Acarai, Serra de
Uaçari, Serra de Pacaraima, Serra do Imeri, Serra de
Tapirapecó, Serra Curupira e Serra Parima. Os pontos
culminantes deste maciço, são Pico da Neblina, Pico
Trinta e Um de Março e Pico Roraima.

Paul Harris, Rua

Vila Rodrigues – Projeto de Lei Nº109 de 22/12/1964
Paul P. Harris ( 1868-1947 ), advogado, foi o fundador do Rotary,
a primeira e mais internacional das
organizações de prestação de serviços integrada por profissionais
e executivos que implementam
atividades humanitárias, promovem alto padrão de ética profissional, bem como paz e compreensão mundial. Nascido
em Racine, Wisconsin (EUA), no dia 19 de abril de
1868, Paul foi o segundo dos seis filhos de George N.
Harris e Cornelia Bryan Harris. Aos três anos de idade
foi morar em Wallingford, Vermont (EUA), onde foi
criado por seus avós paternos. Casou-se com Jean
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Thompson Harris (1881-1963), mas não tiveram filhos.
Formou-se em Direito na Universidade de Iowa e obteve o titulo de Doutor Honorário da Universidade de
Vermont. Paul Harris trabalhou como repórter de jornal, foi professor de economia, ator de teatro e cowboy. Fez inúmeras viagens pelos Estados Unidos e pela
Europa como representante de uma companhia de mármore e granito. Em 1896, decidiu advogar em Chicago. Certa noite durante uma caminhada após o jantar
na casa de outro advogado, Paul Harris, depois de ser
apresentado a alguns amigos do seu colega que eram
proprietários de casas comerciais naquele bairro residencial de Chicago, se lembrou da vida na cidade de
New England onde cresceu. Esse episódio inspirou Paul
Harris a organizar um clube, sem restrições políticas
ou religiosas, para que executivos e profissionais tivessem a oportunidade de desfrutar de companheirismo e estabelecer novas amizades. Em 23 de fevereiro
de 1905, Paul Harris, juntamente com outros três homens de negócios : Silvester Schiele, comerciante de
carvão, Gustavus Loehr, engenheiro de minas, e Hiram Shorey, alfaiate, formou o primeiro clube. O clube
recebeu o nome de “Rotary” devido ao fato de que seus
sócios se reuniam em rodízio nos respectivos locais de
trabalho. Seu quadro social cresceu rapidamente. Muitos sócios eram provenientes de cidades pequenas. No
terceiro ano de existência do clube, Paul Harris assumiu a presidência e decidiu que a idéia do Rotary Club
deveria ser expandida a outras cidades com o intuito
de transformá-la em importante movimento de prestação de serviços. Embora Paul Harris dedicasse muito
do seu tempo ao Rotary, também destacou-se por seus
trabalhos cívicos e profissionais. Foi o primeiro diretor-presidente da Associação Nacional para Crianças e
Adultos Deficientes dos EUA e da Sociedade Internacional para Crianças Deficientes. Foi membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Advogados dos Estados
Unidos, bem como membro do conselho diretor da
Ordem dos Advogados de Chicago e seu representante
no Congresso Internacional de Direito em Hague. Foi
homenageado com o prêmio “Silver Buffalo” da organização dos Escoteiros dos Estados Unidos por distintos serviços pró-juventude e condecorado pelos governos do Brasil, Chile, Republica Dominicana, Equador,
França e Peru.Em 27 de janeiro de 1947, por ocasião
do falecimento do Presidente Emérito do Rotary Internacional, Paul Harris, havia cerca de 6.000 Rotary
Clubs pelo mundo todo, unidos pelos ideais rotários
de companheirismo e prestação de serviços.

Paula Antonioli Rosseto, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto Nº 3.090/82
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Nasceu em Pranzano di Godega di S. Urbano - Veneza
– Itália – em 20 de agosto de 1882 e faleceu em Botucatu, aos 18 de novembro de 1969.Paula Antonioli
Rosseto chegou ao Brasil provavelmente em 1891.Seu
pai chamava-se José Antonioli, falecido em 18 de novembro de 1969, em Botucatu. Seus pais vieram para
Botucatu viajando em carro de boi, que durou 30 dias.
Residiu na fazenda Boa Esperança até conhecer Luiz
Rosseto com quem casou-se em 15 de novembro de
1902 e, teve os filhos : Pedro, José, Antonia, João, Alcides, Belmiro, Antonio, Julio, Mario, Rosa Teresa, Palmira Teresa, Elvira, Maria, Vitalina.O Sr. Luiz Rosseto nasceu em Noventa Di Piave – Itália – em 06 de
outubro de 1881 e faleceu em 20 de outubro de 1983
em Botucatu. O casal adquiriu um sítio ( Dorini ). Com
a venda deste, compraram 100 alqueires nas cercanias
de Rubião Junior. Venderam-no e ficaram na Vila dos
Lavradores desde o inicio do bairro. Fizeram parte ativa, juntamente com os filhos, do desenvolvimento de
Botucatu. Residia na rua 23 de setembro, 178. Consta
haver doado o terreno para a abertura da rua.

Paula Vieira, Avenida

Vila Jahú – Lei Nº225 de 09 de fevereiro de 1939
Antiga rua do Matadouro
Francisco Paula Vieira, foi presidente e membro da
primeira Câmara Municipal de Botucatu, sendo reeleito em 1860. Em 1860 preparou a primeira sessão do
Júri em Botucatu, ocorrida em 06 de agosto de 1860. O
historiador João Carlos Figueiroa, em substanciosa
matéria na “A Gazeta de Botucatu “ descreve : “... As
vinte léguas que separam Botucatu da sede, foram vencidas de uma só vez pelo presidente da Câmara de Botucatu, Francisco de Paula Vieira, levando debaixo do
braço uma lista de 97 nomes dos possíveis jurados...”

Paulista, Rua

Vila Antártica – Lei Nº 1.057 de 26/12/1962
Pertencente ou relativo à São Paulo. Bandeirante. Natural ou habitante de São Paulo.Religioso da Ordem de
São Paulo.

Paulo Ciaccia
Rua 5, Jardim Itália

Paulo Ciaccia, filho de Ângelo
Ciaccia e Tereza Todisco e natural de Monopoli, Província de Bari,
Itália, nasceu em 12 de Setembro
de 1899. Faleceu em Botucatu aos
12 de Julho de 1990. Foi casado
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com a Profª. Josephina Pinheiro Machado Ciaccia
(Dona Nina). Paulo Ciaccia participou da 1ª Guerra
Mundial (1915) e foi condecorado com a Medalha “Cavaleiro da Ordem de Vittório Veneto.” Paulo Ciaccia
trabalhou nas industrias Lunardi nos anos de 1926 e
1927 e como contador geral na Empresa Teatral Peduti,
onde se aposentou. O casal Paulo Ciaccia e Josephina
Pinheiro Machado Ciaccia tiveram os filhos:- Eng. Paulo
Pinheiro Machado Ciaccia, casado com a economista
Maria de Lourdes Oliveira e Profª. Ana Tereza Pinheiro Machado Ciaccia, casada com o advogado Dr. Osvaldo Rodrigues Caldas.

Paulo, São; Rua

Chácara Capão Bonito – Distrito de Rubião Junior –
Estado da Região Sudeste com
cerca de 247.000 km2 e uma população superior a 17.000.000 de
habitantes, economicamente é o
mais importante do país. Sob um
clima temperado e ameno, suas ricas terras dão café,
algodão, cana-de-açucar, além de variadas frutas : laranja, banana, abacaxi, figo, pêssego, uva. Está entre
os melhores criadores de gado bovino, eqüino, suíno e
caprino. O subsolo paulista possui minérios de ferro,
zinco, chumbo e cobre. Cosiderado o maior parque industrial da América Latina, São Paulo fabrica tecidos,
produtos metalúrgicos, cerâmicas, móveis, utensílios
eletrodomésticos, automóveis e aviões. São Paulo apresenta excelente nível cultural, contando o maior número de escolas superiores entre todos os Estados brasileiros. Tem como capital a cidade de São Paulo. Outras cidades importantes : Santos, principal porto do
Brasil; Campinas, Santo André, São Caetano do Sul e
são Bernardo do Campo.

Paulo de Carvalho, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.543 de 18/06/
1996
Natural de Mineiros do Tiete (SP), nascido no dia 11
de setembro de 1910. Filho de Francisco Ferreira de
Carvalho e Anália de Carvalho. Casou-se, em 25 de
maio de 1936, com Maria Aparecida Giangrecco de
Carvalho, com quem teve os filhos : Diva de Carvalho
Blotta, casada com João Blotta, bancário aposentado e
Davi de Carvalho, casado com Maria de Lourdes de
Carvalho, funcionário aposentado da CESP – Centrais
Elétricas de São Paulo – Paulo de Carvalho foi Fiscal
da Higiene na cidade de Ibitinga (SP) até o ano de 1944,
quando foi nomeado funcionário da Caixa Econômica
de São Carlos, onde exerceu diversos cargos até o de
Identificador, fazendo inspeção desde a cidade de Jun-
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diaí até Jaú, que era na época regional de Rio Claro.
Foi funcionário da Companhia Paulista de Força e Luz,
aposentando-se em 1969. Trabalhou nas apurações das
eleições estaduais, federais e municipais, desde 1944.
Foi musico, sendo violinista da Orquestra Sinfonica
de Amadores e compositor. Paulo de Carvalho, faleceu
no dia 11 de dezembro de 1995, na cidade de São Carlos.

Paulo Emilio D’Alessandro, Rua
Residencial Cedro – Lei Nº 4.375 de 16/04/2003

Nasceu em 12 de maio de 1908 em Passa Quatro (MG)
e faleceu em 21 de outubro de 1996 aos 88 anos de
idade, em Pindamonhangaba (SP). Filho de Ângelo
Raphael D’Alessandro, natural da Calábria, na Itália e
de Guilhermina Constança da Silva D’Alessandro, natural de Pouso Alto – MG . Após os cursos regulamentares, formou-se em Medicina da Praia Vermelha ( 1925
à 1930 ), hoje Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Doutorou-se em 1931.Casou-se, em 06 de fevereiro de
1932, com Maria Apparecida Marcondes Salgado
D’Alessandro. Dessa união nasceram : Lea Guilhermina D’Alessandro, Dea Aparecida D’Alessandro M.
Gomes e Paulo Sérgio Salgado D’Alessandro. Na década de 1950, foi médico chefe do Centro de saúde de
Botucatu Foi um dos fundadores da Academia Pindamonhangabense de Letras, sendo seu primeiro presidente e presidente de honra. Em 1967, fez o curso da
Associação dos Diplomados da Escola Superior de
Guerra – ADESG, na cidade de Guaratinguetá – SP.
Jornalista, escreveu inúmeros artigos médicos, científicos e culturais, em jornais e revistas especializadas.
Autor de diversos poemas, e estudos sobre a origem
das palavras e demais assuntos culturais, históricos e
conjunturais, colaborando continuamente com órgãos
de literatura médica, histórica, lingüística e demais publicações. Foi Redator Chefe do Jornal “7 Dias”e “Tribuna do Norte”, tradicionais jornais de Pindamonhangaba. O Dr. Paulo Emílio pertencia ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo onde foi condecorado
com a medalha “Dom Pedro I e Dona Leopoldina”.

Paulo Henrique Rocha, Rua
Jardim Ypê – Lei Nº 4.853 de 26/11/2007

Nasceu em 11 de julho de 1969 em Botucatu/SP. Filho
de Oswaldo Rocha e Dirce Bocalão Rocha, irmão de
Oswaldo Luiz Rocha e Maria de Fátima Rocha
Winckler.Iniciou seus estudos na Escola Martinho Nogueira, onde completou o primeiro grau. Fez o 1º Colegial no EECA e concluiu o 2º Grau na Escola Pedretti Neto. Formou-se Técnico em Processamento de Da-
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dos no Colégio Objetivo. Seu currículo acadêmico apresentava vários
cursos profissionalizantes e estágios, principalmente na área de informática. Prestou vestibular de Direito na ITE de Bauru, onde foi aprovado. No entanto, devido ao seu
estado de saúde, não pode realizar
o curso. Conhecido como “Paulinho”, teve sempre uma
participação marcante na comunidade, colaborando e
atuando em entidades beneficientes.Dirigiu vários clubes de futebol e futsal. O primeiro time que dirigiu foi o
“tricolor”, equipe que participou e venceu vários torneios na cidade. Foi técnico do “Cuesta Futebol Clube”
e criador do COT ( Comissão Organizadora de Torneios ). Foi integrante da Comunidade de Jovens João
Paulo II, da Paróquia Nossa Senhora Menina. Trabalhou nas rádios Cultura FM, PRF-8 e na comunitária
Cidade FM, entre os anos de 1993 e 1997.Tudo começou quando foi contratado para catalogar os cerca de
20 mil discos da Radio Emissora de Botucatu. No entanto, seus colegas logo perceberam que seria um desperdício deixá-lo somente digitando nomes de musicas.
Logo começou a participar da produção de alguns programas e, finalmente, a apresentar programas de rádio. O mais famoso foi o “Hora da Bóia”, que ia ao ar
de segunda à sexta-feira, das 11h30min às 13hs, pela
Cultura FM. Ao lado de locutores como Angelo Zanoto
e Eric Faciolo, ficou conhecido como o “Kapeta da Arábia”, personagem criado por ele e que virou mania na
cidade. Também participou da criação de diversos quadros humorísticos, como o “Show dos Candangos”e as
“Aulas de Portuingles”. Foi secretário do Tiro de Guerra de Botucatu, sendo responsável pela tesouraria .Paulo
Henrique Rocha, faleceu no dia 1º de outubro de 1999
na UNESP de Botucatu.

Paulo Francischini, Rua

Vila Carmelo – Decreto Nº 1557 de 14/1 /1968
Era imigrante italiano, vindo casado da Itália com a Sra. Argene Nelly Francischini, tendo sete filhos:
Paulo, Bruno, Mario, Osvaldo,
Ada, Georja e Ondina Francischini. Paulo Francischini era industrial e comerciante. Em 1911, na
rua Major Matheus, possuía uma
fábrica de balas e bolachas com
filial em Guaiçara, tinha também
um armazém com o nome de 2000 réis que vendia secos e molhados e roupas. Para a entrega das compras
eles usavam a carroça com o burro, isto há mais de 80
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anos. Com a fábrica ele deu emprego a muitas pessoas
e ajudou no progresso do Bairro da Vila dos Lavradores. Foi ele que trouxe o primeiro FIAT em Botucatu,
quando foi à passeio para a Itália e lá adquiriu o carro,
trouxe o motorista que também era mecânico, mas não
acostumou-se no Brasil, voltando para a Itália. Paulo
Francischini quando enviuvou-se mudou-se para a cidade de Avaré, lá casou-se novamente com Adélia Landi. Faleceu em abril de 1953.

Paulo Francisco de Barros, Rua

Jardim Santa Elisa – Lei Nº 4.085 de 29/11/2000
Nasceu no dia 11 de outubro de
1904, em Botucatu. Filho de Joaquim Francisco de Barros e Maria Vieira Rodrigues. Desde a mocidade trabalhou na propriedade
agrícola de seu pai – Fazenda
Mont’Alvão – no município de
Botucatu. Casou-se com Genoveva de Souza Nogueira, filha de Joaquim de Souza Nogueira e de
Brandina Alves Pedroso – sei pai era proprietário da
Fazenda Pinheiros – no município de Botucatu. “Nhô”
Quim ( pai de Paulo ) e Joaquim de Souza ( pai de
Genoveva ) eram vizinhos de propriedades rurais, tendo o rio Pardo por divisa – “Nhô” Quim na margem
esquerda do rio e Joaquim de Souza na margem direita
do rio – eram grandes amigos. Coma morte de “Nhô”
Quim, Paulo recebeu de herança uma gleba de terra –
um sitio de cem alqueires – quinhão cinco da fazenda
Mont’Alvão – no qual o novo proprietário tornou-se
fazendeiro diversificando a propriedade agrícola – introduzindo lavouras de milho, arroz, feijão, algodão, hortifrutigranjeiros – cuja produção era comercializada na
industria e comércio da cidade. Paulo Francisco era
pecuarista nato. Selecionava com prazer animais de
raça e gado.Possuía em sua fazenda estábulos e galpões próprios para o gado leiteiro – assim como cocheiras e invernadas semeadas com capins e gramas
especiais. Os animais de raça como cavalos e os muares eram negociados entre os fazendeiros do município
e até de outros municípios. O gado bovino selecionado
também era negociado com os criadores do município
e regiões próximas. Para Paulo Francisco era tradição
durante a safra levar ao Orfanato Amando de Barros e
ao Asilo Padre Euclides os produtos da terra como milho verde, feijão, arroz, batata doce, mandioca, etc...
Doava carroças de lenha para a Casa das Meninas e
Asilo; organizava “mutirões”para a conservação de estradas rurais no município. Da união de Paulo e Genoveva nasceram quatro filhos :- Eunice, formada em Con-
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tabilidade e Magistério e também em Educação Artística, Estudos Sociais e Pedagogia; Joaquim, formado
professor ( Curso de Mestria ) pela Escola Industrial e
em Educação Artística;Vera Maria, formada em Contabilidade no no Magistério – cursos superiores : Geografia, Estudos Sociais, Técnicas Comerciais, Pedagogia, História e Geociências pela Universidade de São
Paulo; e Elí é profa. formada pelo Instituto de Educação “Cardoso de Almeida”e curso de Aperfeiçoamento para professores.Entre seus irmãos, cinco eram professores formados pela antiga Escola Normal de Botucatu, exercendo a profissão em vários pontos do Estado. Somente sua irmã Elisa de Barros, que se formou
na primeira turma da Escola, lecionou sempre em Botucatu. Cornélia de Barros Mello Franco era formada
em Odontologia e era cirurgia dentista na Escola Estadual de 1o grau “Dr. Cardoso de Almeida”de Botucatu.
Era seu sobrinho o médico psiquiatra Dr. Joy Arruda,
natural de Botucatu, dono do Instituto Paulista de Psiquiatria “Dr. Joy Arruda”, situado no Bairro Jabaquara
em São Paulo. Paulo Francisco de Barros,era sobrinho-neto de Domingos Soares de Barros; faleceu em
12 de dezembro de 1955, em sua propriedade rural no
município de Botucatu.

Paulo Leme Brizolla, Rua

Jardim Aeroporto – Lei Nº 3.691 de 24/09/1997
Nasceu em 07 de outubro de 1919, na cidade de Avaré
(SP),radicando-se em Botucatu ainda menino. Foi um
dos primeiros habitantes da Vila Maria, onde casou-se
com a Sra. Thereza Simões Brizolla, e dessa união,
nasceram 10 filhos. Foi funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana onde exerceu a função de Manobrista,
aposentando-se aos 35 anos de trabalho. Foi Corretor
de Imóveis. Esportista entusiasmado do Clube Atlético Brasil de Vila Maria. Foi colaborador incansável na
construção da Igreja Nossa Senhora Menina de Vila
Maria. Participou de programas de rádio da PRF-8
como cantor no programa “Big Show”, comandado por
Jorge Adib.

Paulo Nunes Moreira, Rua

Parque Marajoara/Tupy – Lei Nº 3045 de 25/10/1990
Nasceu no dia 15 de novembro de 1934, em Agudos
(SP). Casou-se com Luiza Rizzo Moreira com quem
teve três filhos : Ivone Moreira Pascole casada com
Antonio Pedro Pascoli; Iraci Moreira Mafei, casada
com Nicola Lima Mafei; e Ivam Rizzo Moreira casado
com Jandira dos Santos Moreira.Paulo Nunes Moreira
trabalhou como contador na Sociedade Anônima Botucatuense durante 32 anos até sua aposentadoria. Pa-
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ralelamente fazia escritas fiscais para diversos estabelecimentos comerciais entre os quais sapatarias, bares
e comércios de armarinhos. Após sua aposentadoria foi
convidado pelos acionistas da Industria Angelo Milanesi a integrar seu quadro de funcionários, também na
qualidade de contador e administrador do Departamento
de Pessoal da referida industria onde trabalhou por 17
anos. Paulo Nunes Moreira faleceu no dia 21 de julho
de 1990.

Paulo Paes de Almeida, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.716 de 12/11/
1997
Nasceu em 04 de junho de 1918, na cidade de Assis
(SP). Filho do Capitão da Guarda Nacional, Sr. Pedro
Paes de Almeida e da Sra. Belmira Vieira de Almeida.
Trabalhou como Marcineiro e , mais tarde, ingressou
na antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Casou-se com
a Sra. Elvira Castagnaro de Almeida e, desta união nasceram os filhos : Paulo, Elvira, Pedro e Osvaldo. Residiu em Botucatu desde 1921. Faleceu em 06 de outubro de 1992.

Paz, Rua

Recanto Azul –
Ausência de lutas, violências ou perturbações sociais;
tranqüilidade pública; concórdia, harmonia : O respeito às leis assegura a paz de uma comunidade.Ausência
de conflitos entre pessoas; bom entendimento; tranqulidade de alma; sossego.

Pedro Abílio, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.734 de 04/02/1998
Natural do Líbano, onde nasceu em 29 de setembro de
1903. Casou-se com a Sra. Hermoza J. Abílio e desta
união nasceram os filhos : Isaac, Paulo, João, Maria,
Jamil, Camilo, Carmela, Iolanda e Tereza. Foi comerciante no ramo de Secos e Molhados, na cidade de
Bofete (SP). Em 1955 veio para a cidade de Botucatu,
onde estabeleceu comércio na Vila Antarctica. Faleceu em 01 de fevereiro de 1995.

Pedro Amando de Barros, Capitão;
Rua
Centro – Lei Nº 21 de 24/04/1948
Antiga rua Mato Grosso.

Pedro Amando de Barros ( Capitão da Guarda Nacional ), nasceu em Tietê (SP). Foram seus pais : Joaguim
do Amaral Barros e Luduina Ribeiro. Fez seu curso
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primário na antiga Vila Nova da
Conceição; aos 14 anos veio para
Botucatu. O Cap. Pedro de Barros foi comerciante e político.
Como comerciante foi proprietário
da famosa Casa Amando ( ferragens ) situada no centro da atual
Rua Amando de Barros. Foi vereador pelos idos de 1920 e, representante do partido amandista ( conhecidos como gafanhotos ), em tempos recuados. Fez parte do antigo
diretório PRP ( Partido Republicano Paulista ). Espírito
fino e empreendedor, quer como político, quer como
comerciante. Junto com seu irmão Cel. Amando de
Barros, lutou para a construção do Orfanato Amando
de Barros ( Casa das Meninas ). Lutou pela construção da Misericórdia Botucatuense. O Cap. Pedro de
Barros desempenhou, durante anos, as funções de Juiz
de Paz.

Pedro Amando de Barros Filho, Rua
Jardim Dona Nicota de Barros – Lei Nº 0.522/56

Pedro Amando de Barros Filho, nasceu em Botucatu,
no dia 11 de agosto de 1919, filho do Capitão Pedro
Amando de Barros;que foi Intendente e Vereador na
velha Botucatu; e Anna Monteiro de Barros, mais conhecida como Dona Nicota. Era irmão do ex-prefeito
de Botucatu Sr. Joaquim Amaral Amando de Barros.
Foi destacado comerciante e um dos sócios da Casa
“Amando de Barros” tradicional casa de ferragens e
materiais para construção. Pedro Amando de Barros
Filho faleceu em Santos, onde estava residindo, vitima
de acidente automobilístico, no dia 07 de setembro de
1948, estando sepultado no Cemitério “Portal das Cruzes”.

Pedro Angela, Rua

Vila Pinheiro Machado/Vila Nova Botucatu – Lei Nº
966 de 11/12/1961
Imigrante italiano, natural de Terni, condado de Pontremolli, chegou ao Brasil com doze anos de
idade, indo morar na fazenda dos
Cardoso, município de Botucatu.
Nasceu em 29 de junho de 1882.Filho de João Batista Angéla e Carmela Pastoreto Angéla. Teve que
começar a trabalhar muito cedo.
Aos doze anos de idade, teve sua primeira carroça. Fazia
serviços de transporte para a fazenda dos Cardoso, onde
morava com seus pais e irmãos. Fazendo muita econo-
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mia, conseguiu comprar outra carroça e assim sucessivamente até obter uma frota. Casou-se com a Sra. Virginia Bianchi, tiveram nove filhos, sendo eles : José,
João, Emília, Emílio, Júlio< Júlia, Pedro, Alberto e Vergílio. Trabalhou muito com suas carroças e, resolveu
modernizar seu trabalho comprando seu primeiro caminhão de transporte. Tão logo conseguiu comprar,
ajudou a construir vários prédios importantes da cidade de Botucatu, transportando materiais para essas
obras. Dentre as mais importantes, o Grupo Escolar
“Dom Lúcio Antunes de Souza”, Igreja Sagrado Coração de Jesus,o prédio da UNESP. Grande parte dos materiais das construções da Vila dos Lavradores foram
transportados pelos caminhões do Angéla.Bondoso,
gostava muito de praticar o bem. Sempre que dava algo
a alguém e este ia lhe agradecer, ele dizia :- não me
agradeça! O dia que puder, faça algo de bom a alguém
que estiver precisando de sua ajuda. Assim foi sua passagem pela vida. Pessoa brilhante pela sua bondade,
honestidade e trabalhador. Pedro Angela faleceu em
Botucatu, no dia 28 de setembro de 1954.

Ajudou na implantação do Frigorífico Dom – PIG .

Pedro Antonio de Oliveira, Avenida

Pedro Chiaradia, Jornalista; Rua

Recreio Arvore Grande – Lei Nº 3.026 de 12/09/1990
Nascido em Bernardino de Campos (SP), em 12 de janeiro de 1926 e falecido em Botucatu no dia 24 de novembro de 1986. Filho de Benedito Antonio de Oliveira e Iria Rosa de Jesus. Casado com Angelina Martinez de Oliveira na cidade de Bernardino de Campos
no dia 14 de outubro de 1948, nascendo, dessa união
os filhos: Sonia, Sueli, Silvia, Suedeny, Elias, Eliseu,
Sandra, Pedro, Edivaldo e Daniel. Residiu em Bernardino de Campos até 1973, onde exercia a profissão de
Marceneiro e rádio técnico, onde montou muitos rádios, sendo conhecido em toda a região da Alta e Média
Sorocabana. Mudou-se para Botucatu em dezembro de
1973, onde exerceu a profissão de Marceneiro, com
oficina na rua General Telles, próximo ao Ginásio do
Botucatu Tênis Clube. Posteriormente, construiu sua
oficina e residência na rua Pinheiro Machado, 682 –
fabricando armários embutidos. Era Presbítero da igreja
presbiteriana central.

Pedro Bianconi, Rua

Parque Residencial Comerciários III – Lei Nº 4.065 de
11/10/2000
Nasceu aos 03 de janeiro de 1932 e faleceu em 09 de
outubro de 1999. Residiu em Botucatu desde 1960.
Trabalhou nas empresas: Jaime Bertaglia ( Comércio e
Representações de Café e Cereais ); Cafeeira Bons Ares
Ltda; Marcaf Comércio Agro Industrial; CCB – Blasi;

Pedro Carmellin Neto, Rua

Residencial Parque Primavera – Lei Nº 3.638 de 28/
05/1997
Nasceu em 17 de junho de 1932, sendo filho de Luis
Carmelin e Odila Carmelin. Foi casado com a Sra.
Maria Carmelin e, desta união nasceram os filhos :
Benedita, Neusa, Cleusa, Cleide e Marcos. Teve várias
profissões, foi vendedor ambulante, ajudante de pedreiro, construtor, mecânico e, na política, quando candidato ao cargo de vereador, ficou como primeiro suplente
pelo Partido dos Trabalhadores. Como pedreiro ajudou na construção da igreja- matriz Catedral, desde a
pedra fundamental da mesma. Foi sócio-proprietário
do Ferro Velho Carmelin, onde comercializava peças
novas e usadas, chegando a ficar conhecido em várias
cidades do Estado de São Paulo. Foi um dos fundadores da Vila Jardim e, sempre colaborou para manter a
ordem, a união e a amizade entre a comunidade local.
Jardim Santa Mônica – Projeto de Lei Nº 453 de 13/
09/1983
Nasceu em Tietê (SP) a 06 de julho de 1895. Filho de Innocente
Chiaradia e Pierina Carli Chiaradia. Iniciou os seus estudos no Grupo Escolar de Tietê. Depois de algum tempo mudou-se para Vitoriana, onde seu pai havia adquirido,
em sociedade, uma serraria e ali
freqüentou a Escolinha do Chiquinho Alves. Em 1907,
foi para a Itália juntamente com alguns parentes que
haviam vindo para o Brasil a passeio. Na Itália concluiu o curso primário e também o curso de Escola
Técnica. Voltou ao Brasil em 1912.Aqui chegando, veio
morar e trabalhar como Guarda-Livros. Em 1915, quando a Itália ingressou na primeira Guerra Mundial, alistou-se como voluntário. Partiu em agosto do mesmo
ano.Participou de toda a luta. E só em 1920 retornou
ao Brasil. Casou-se com a botucatuense Maria Oliva
Lunardi, filha do conhecido Cavalheiro Virgínio Lunardi. Tiveram os seguintes filhos : Lívia, Eda, Vera,
Innocente Virgínio, Fúlvio, Mirna e Maria de Lourdes.
Pedro Chiaradia dedicou-se a inúmeras atividades comerciais em Botucatu. Foi sócio de várias empresas,
como a cinematográfica. Porém, a que mais lhe deu
lugar de destaque foi a jornalística . Ele foi antes de
tudo, um homem de imprensa. Foi, durante muitos anos
Diretor-Proprietário da “Folha de Botucatu”. Títulos :
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Recebeu a medalha da Sociedade Geográfica Brasileira; Título de Sócio Benemérito do Teatro Amador da
Escola Normal “Dr. Cardoso de Almeida”; membro
Honorário da Academia Botucatuense de Letras; Cavaliere de LLOrdine Di Vittorio Veneto ( Roma-Itália)
pela participação, pela Itália, na guerra de 1914. Com
ele floriu a mais bela e rica época da imprensa botucatuense. Faleceu em Botucatu em 11 de setembro de
1983 e está sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

Pedro Colino, Rua

Conj. Hab. Joaquim Vernini – Lei Nº 3.959 de 27/10/
1999
O Sr. Pedro Colino nasceu em Assis, no dia 29 de junho de 1928, filho de João Collino e da Sra. Domitilia
Matheus. Veio para Botucatu aos 4 anos de idade. Cursou o primário na Escola Dom Lúcio Antunes de Souza e formou-se Torneiro Mecânico na Escola Industrial “Armando Salles de Oliveira”. Trabalhou como Torneiro-Mecânico na Fepasa – Ferrovias Paulista S/A Casou-se com a Sra. Benedicta Fioretto e, desta união
nasceram Maria de Fátima, José Luiz e Silvia Regina.
Católico praticante, era membro da Comunidade da
Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. Participou da
Associação Atlética Ferroviária. Faleceu, nesta cidade, em 19 de agosto de 1989.

Pedro Conceição Serra Negra, Praça
Distrito de Vitoriana – Lei Nº 194 de 28/06/1951

Pedro Corrêa, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.137/82
Nasceu em Avaré (SP), no dia 15 de janeiro de 1921.
Residiu por mais de 40 anos em nossa cidade, onde era
ferroviário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana, onde
prestou serviços por mais de 38 anos, no cargo de Inspetor da 3ª Divisão. Era casado com a sra. Maria Irene
Bavia Corrêa, de cujo enlace nasceram três filhos :
Ariovaldo Jesus Corrêa, casado com a Sra. Vera Lúcia
Salles Corrêa; Dr. Haroldo José Corrêa, Engenheiro
Diretor da Rede Federal de Ferrovias, casado com a
Sra.Maria Augusta Zillo Corrêa, residente em Bauru e
Ana Maria Corrêa Martins,casada com o Dr. Luciano
Martins Netto, Engenheir o da Faculdade de
Lins.Sempre residiu na Vila dos Lavradores, bairro que
adorava e onde era sobejamente conhecido por todos,
em razão de sua bondade, da sua disposição de sempre
ajudar os mais necessitados. Pedro Corrêa, faleceu em
Botucatu no dia 20 de novembro de 1971.
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Pedro Delgado Vinhas, Rua

Jardim Vitória – Distrito de Vitoriana - Lei Nº 3.817
de 25/08/1998
Nasceu na Espanha, no ano de 1896, sendo filho de
Rozendo Delgado Gutirre. Foi casado com a Sra. Maria Antonia Figueiroa, por 70 anos, e dessa união nasceram os filhos : Rozendo, Miguel, Lourdes, Rosalina,
Manoela, Maria Antonia e Maria Aparecida, todos nascidos no Distrito de Vitoriana/Botucatu. Pedro Delgado Vinhas e sua esposa, muito colaboraram com a Igreja
de Vitoriana. Faleceu em 04 de outubro de 1991.

Pedro Delmanto, Rua

Jardim Paraíso – Projeto de Lei Nº 42 de 15/06/1965
Natural de Castela Bati – Província de Salerno - Itália – em 29 de
junho de 1870.Aos 12 anos de idade empreendeu viagem à América onde chegou em Santos no ano
de 1882. Fixou , primeiramente,
residência na capital do Estado,
onde permaneceu por seis meses.
Logo mais estava em Sorocaba
onde residiu pelo espaço de ano e meio.Por volta de
1884, aportou em Botucatu, onde se arraizou, aqui constituindo família pelo casamento com a Sra. Maria Varoli Delmanto, aqui nascida. Desse consórcio nasceram os filhos : Dr. Aleixo – médico aqui radicado e
membro da Academia Botucatuense de Letras; Dr. Antonio Delmanto, competente médico-cirurgião, homem
de grande coração, político de renome em nossa cidade e vereador atuante, sendo por diversas vezes presidente da Câmara Municipal; Dante Delmanto, um dos
mais ilustr es criminalistas do País; Orlando
Delmanto,médico
oftalmologista;
Derval
Delmanto,advogado em São Paulo; Peggy Delmanto professora e Vanda Delmanto Guimarães –
professora..O Sr. Pedro Delmanto foi um dos primeiros industriais de nossa cidade, pois aqui instalou sua
sapataria no fim do século passado.Trabalhou e residiu em Botucatu por mais de 60 anos.

Pedro Delmanto Sobrinho, Rua
Vila Ema – Lei Nº 418 de 01/09/1954

Nasceu no dia 06 de outubro de 1897, na cidade de
Botucatu. Pedro Delmanto Sobrinho, ou melhor “Colosso”, como popularmente era conhecido. Tinha esse
apelido pelo fato de ter um bar, chamado “Colosso”
durante 45 anos. Pedro Delmanto Sobrinho casou-se
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com Alice Mora Telli Delmanto, genitor de Osmar Delmanto, advogado conhecido na cidade de Botucatu, e
Olavo Delmanto, médico também muito conhecido.
Homem de bom caráter e admirado por todos, era popular, tinha muitas amizades. Para se ter uma idéia de
sua importância, no dia do seu sepultamento, o comércio fechou as portas.

onde veio a residir na Avenida Bento Lopes, 550, vindo
a ser funcionário público da UNESP. Passou então, a
ajudar a comunidade local e a participar da Irmandade
de Santo Antonio. Auxiliava também nos preparativos
para as festividades de Santo Antonio, que ocorriam
em Rubião Junior. Faleceu em 25 de janeiro de 1972.

Pedro Donini, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.679 de 10/09/1997

Decreto Nº 3.238/82

Nasceu em 18 de outubro de 1899,
na Itália. Casou-se com a Sra.
Maria Fortuna Donini, união que
proporcionou seis filhos: Otávio,
Julia, Carlos, Laurindo, Belmiro
e Angelo Donini. Pedro Donini,
faleceu no dia 27 de janeiro de
1979.

Pedro Ferro, Rua

Conj. Res. Frei Fidélis – Decreto Nº 1.575/68
Nasceu em Padovo, Itália, no dia 29 de junho de 1885.
Filho de Santo Ferro e Margarida Chiudin Ferro. Veio
para o Brasil na infância passando a residir na cidade
de Bragança Paulista/SP, onde trabalhou auxiliando seu
pai em fazendas de café. Casou-se com Thereza Pignatari e neste período adquiriu um estabelecimento comercial. Teve cinco filhos:Adélia,Margarida, Melchiades Delson, Hermelindo e Maria Aparecida. Após o
nascimento de Melchiades Delson Ferro, a convite do
proprietário da Fazenda Oito Pontas, no município de
Botucatu, foi ser seu administrador. Após alguns anos
de trabalho nessa fazenda, comprou um estabelecimento
no antigo bairro de Santo Antonio de Sorocaba, onde
permaneceu até 1940. Adquiriu a Casa Ferro situada
na rua Amando de Barros, sendo considerada o maior
estabelecimento atacadista e varejista da região. A Casa
Ferro funcionou até 1958. Pedro Ferro, por ser italiano, foi perseguido durante a segunda guerra mundial.
Pedro Ferro faleceu em Botucatu aos 03 de novembro
de 1951.

Pedro Figueira , Rua

Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.272/82
Nasceu no Distrito de Rubião Junior – Botucatu - em
15 de agosto de 1919, Pedro Figueira era filho de italianos; foi agricultor grande parte de sua vida. Pedro foi
proprietário do sítio “Tapera”, durante vários anos, onde
cultivou sua lavoura de café, próximo à Rubião Junior.
Após 30 anos, mudou-se do sitio para Rubião Junior,

Pedro Franco de Oliveira, Rua

Nasceu em Botucatu, no dia 17 de setembro de 1915.
Trabalhou como agricultor; foi proprietário de um armazém de secos e molhados na rua General Telles; de
uma firma de pavimentação asfaltica e, asfaltou as cidades de Andradina, Conchas, Tatuí, Santa Bárbara
D’Oeste e Santa Bárbara do Rio Pardo e, também, foi
arrendatário da Pedreira Santa Clara, em Botucatu. Residiu por mais de 50 anos na Vila São José, onde era
um cidadão muito respeitado. Faleceu em 25 de fevereiro de 1994.

Pedro Frederico, Praça

Parque Residencial 24 de Maio – Lei Nº 3.381 de 22/
11/1994
Nasceu no Distrito de Rubião Junior em 27 de outubro
de 1908.Filho de Natale Frederico e Itália Carrera. Trabalhou, durante sua juventude, no sitio de propriedade
de sua família. Grande devoto de Santo Antonio, tendo
sido um dos principais artífices da construção da Capela que hoje adorna o morro de Rubião Junior e que
presta homenagem ao santo de sua devoção. Sua vida
marcada pela profunda religiosidade, tendo sido, inclusive, ministro da eucaristia, apresenta passagens que
revelam seu caráter. Dentre essas, podemos citar que,
em sua juventude, o Sr. Pedro Frederico subia todas as
tardes até o morro de Rubião Junior, para acender uma
lâmpada em louvor a Santo Antonio, no tempo em que,
naquele local, existia apenas uma gruta, para adoração
dos fiéis. Muitas gerações de botucatuenses hão de se
lembrar do Sr. Pedro, durante o tempo em que foi inspetor de alunos do Instituto de Educação “Dr. Cardoso
de Almeida”, hoje EECA. Foi porteiro do Cine Paratodos até o encerramento de suas atividades. Com seu
temperamento bondoso, soube cativar a todos quantos
com ele conviveram. Faleceu em 27 de maio de 1993.

Pedro Gonçalves Guerra, Rua
Altos da Serra – Lei Nº 3.877 de 24/03/1999

Pedro Gonçalves Guerra nasceu em Botucatu, no dia
17 de junho de 1926, filho de Alfredo Gonçalves Guerra
e Antonia Gonçalves Guerra. Fez o Curso Primário no
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antigo Grupo Cardoso de Almeida. Seu primeiro emprego foi como trabalhador na antiga Estrada de Ferro
Sorocabana. Demitindo-se após alguns anos, para ingressar na carreira de Bancário no antigo Banco Inço,
onde trabalhou por um longo tempo, até que surgiu a
oportunidade de prestar o Concurso Público na Secretária da Fazenda do Estado. Pela sua maneira simples
e objetiva no trato com as pessoas, Pedro Gonçalves
Guerra conquistou a simpatia e admiração de muitos
amigos. Em 09 de setembro de 1972 casou-se com a
Sra. Izabel de Lara Pereira e dessa união nasceu sua
única filha : Izabel Cristina Pereira Guerra. Líder nato,
esportista apaixonado, muito colaborou nessa área, quer
no futebol, atletismo, basquete, voley e sobretudo no
futebol de salão. Por duas vezes se elegeu para o cargo
de vereador, onde também se destacou. Pedro Gonçalves Guerra aposentou-se na Secretária da Fazenda, no
dia 06 de abril de 1981, recebendo significativa homenagem de seus colegas de repartição, onde entre tantos
exemplos e virtude, destacou-se a sua assiduidade. Faleceu no dia 18 de janeiro de 1998.

Pedro Hamilton Fumis, Rua
Projeto de Lei Nº 063 de 05/10/2006
Vila Assunta

Nasceu em Botucatu (SP), em 20
de outubro de 1939. Era filho de
João Fumis e Helena Nalli Fumis.
Estudou o curso primário no Grupo Escolar “José Gomes Pinheiro” em Botucatu. Foi Auxiliar de
Marceneiro, tendo como patrão o
Sr. Luiz Bovolenta. Posteriormente foi trabalhar como Ajudante de
Mecânico na Oficina dos Irmãos Losi, na Avenida Floriano Peixoto, 600 – Botucatu. Ingressou na Estrada
de Ferro Sorocabana como trabalhador da via permanente; após dois anos, prestou concurso para Ajudante
de Maquinista exercendo essa função por vários anos.
Promovido a Maquinista exerceu esse cargo até a sua
aposentadoria. Era casado com a Sra. Santa de Jesus
Fumis, com quem teve dois filhos : Aldemar Aparecido Fumis e Eleni Aparecida Fumis.O Sr. Pedro Hamilton Fumis faleceu no dia 09/08/2001.

Pedro I, Dom; Rua

Vila Antártica – Lei Nº 975 de 20/12/1961
Imperador do Brasil e Rei de Portugal. Nasceu a 12 de
outubro de 1798, no Paço de Queluz, em Lisboa e faleceu a 24 de setembro de 1834, no mesmo local. Her-
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deiro da coroa portuguesa , em
1801, com o titulo de Príncipe da
Beira, era , em 1807, nomeado
Condestável do Brasil. Possuidor
de notável inteligência e acentuados pendores artísticos, foi-lhe ministrada entretanto uma educação
descurada e medíocre. Todavia,
aprendeu algumas línguas, noções
de História Natural, Música, Pintura e Escultura. A invasão napoleônica forçou, em 28/11/1807 a família real
a refugiar-se no Brasil. Aos 06/11/1817, com 19 anos
de idade D. Pedro desposava, no Rio de Janeiro, a Arquiduquesa da Áustria, Da. Leopoldina de Habsburgo,
filha de Francisco II da Alemanha e I da Áustria. Regente do Brasil com a volta de Dom João VI à Europa,
encontrou, de inicio, sérias dificuldades, em virtude
da precária situação financeira e limitação de sua autoridade às províncias do sul, cercada na Capital pelo
exercito de Jorge Avilez. Ameaçado assim no poder
pelas Cortes de Lisboa, e refletindo a situação nacional, rebelou-se. Com o FICO, consolida-se na regência
após a derrota de Avilez, em 12/01/1822. Posteriormente, aceitando o titulo de Defensor Perpétuo do Brasil,
conseguiu adesão de novas zonas do país e a 07 de
setembro de 1822, tendo recebido o ultimatum da Corte, para entregar o poder e recolher-se ao Reino, respondeu com o Grito da Independência. Imperador, foi
decaindo na sua popularidade, já então agravada pelas
suas tendências absolutistas e seus desregramentos junto à Marquesa de Santos e maus tratos à Imperatriz.
Aclamado Rei de Portugal em 1826, abdicou em nome
de sua filha Da. Maria da Gloria . Esta casou-se, depois, com D. Miguel a quem entregara a Regência do
Reino.Com a demissão do Gabinete liberal em 05/04/
1831, foi obrigado a deixar o trono brasileiro em favor
de seu filho D. Pedro II. A 05/07/1832, sob a aclamação do povo, entrava em Lisboa com sua filha Da. Maria
II, após derrotar D. Miguel, que se proclamara rei absoluto.

Pedro II, Dom; Rua

Bairro Alto – Lei Nº 28 de 03/06/1948
Imperador Brasileiro. Nasceu às 2
e meia horas de 02 de dezembro
de 1825, no Palácio da Quinta da
Boa Vista, em São Cristóvão, Rio
de Janeiro, e faleceu num modesto hotel de Paris, França, a 05 de
dezembro de 1891. A 07 de abril
de 1831 seu pai, Dom Pedro I, abdicava do trono em seu favor, deixando como tutor José
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Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência . O país passou a ser governado, então, por uma
regência provisória, depois substituída por outra de
caráter definitivo. A 23/07/1840 é decretada a sua maioridade e, em 18/07/1841, com grandes pompas e festividades, realiza-se a cerimônia da coroação do novo
imperador. Em 1850 suprimiu o tráfico de escravos.
Teve que enfrentar várias lutas externas, especialmente contra Rosas, da Argentina e Lopez do Paraguai. A
15/11/1889 um golpe de estado chefiado por Deodoro
da Fonseca, implanta o regime republicano, depondo o
Imperador. Dois dias depois, S.M. e família embarcaram rumo ao exílio.

Nasceu em 30 de março de 1917
em uma fazenda na região de São
Manuel. Posteriormente mudouse para Pardinho onde casou-se
com Laura Delego Oyan com
quem teve os filhos : Mario,
Pedro,Paulo, João,José, Antonio
Carlos, Domingos Ramos, Laura
de Fátima e Ana Maria
Oyan.Mudou-se para Botucatu, residindo no bairro do
Lavapés. Pedro Oyan era pedreiro, carpinteiro e pintor. Faleceu em 07 de setembro de 1981.

Pedro Maitan, Rua

Decreto Nº 3.230/82

Lot. Jardim Eldorado – Lei Nº 3.439 de 22/08/1995
Nasceu em 24 de setembro de 1917, natural de Botucatu, filho de José Maitan e Amélia Merlin Maitan,
casou-se com Lourdes Lourençon Maitan. Tiveram três
filhos : Roberto, Roseli e Rivaldo. Pedro Maitan teve
como intrução escolar apenas o primeiro ano primário.
Na sua infância e adolescência prestou serviços nas
industrias Bach, foi padeiro na padaria Manghoni e,
aos 17 anos de idade, tornou-se motorista de carro de
praça, fundando o ponto de automóveis “Brasil”, na
Praça Coronel Moura ( Praça do Paratodos ).Em 1950,
na gestão do prefeito Renato de Oliveira Barros, Pedro
Maitan foi indicado para ser o Agenciador do Conjunto Habitacional das Casas Populares, nos altos da Vila
Maria. Em 1966, criou a Associação dos Motoristas de
Automóveis de Aluguel. Em 05 de setembro de 1986,
oficializou-se a “Associação Profissional dos Condutores Autônomos de Veículos Rodoviários”. Em 17 de
setembro de 1987, com o aval do Sr. Almir Pazzianotto
Neto, Ministro do Trabalho, houve a homologação do
respectivo estatuto e reconhecimento sob a denominação de “Sindicato dos Condutores Automotores de Veículos de Botucatu”. Pedro Maitan foi presidente do
Sindicato por 06 anos : de 25//02/1918 a 25/02/1994.
Foi Coordenador dos Pontos de Automóveis por onde
exercia sua profissão : Ponto Brasil – de 1937 a 1980;
Ponto Sagrado Coração de Jesus – de 1981 a 1982;
Ponto Anita Garibaldi – 1983 e Ponto Paratodos de
1983 a 1994. Pedro Maitan aposentou-se em 19/03/
1971, continuando a militar profissionalmente até 30/
03/1994, encerrando sua vida profissional com 56 anos
de atividade. Faleceu no dia 18 de novembro de 1994,
aos 78 anos de idade.

Pedro Miguel Oyan, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.123/82

Pedro Paniguel, Rua
Nasceu no dia 04 de outubro de
1881, na cidade de Ederso, Itália.
Veio para o Brasil em 03 de maio
de 1885 para trabalhar nas lavouras de café. Casou-se com a Sra.
Ângela Moresse Paniguel; nascendo, dessa união, os filhos : Maria,
José, Carlos, João, Antonio, Helena e Silvestre Paniguel. Em 1927, Pedro Paniguel
ajudou na construção da Igreja de Santo Antonio no
Bairro de Capão Bonito ( atual Rubião Junior ), juntamente com Bento Lopes, que era presidente da comissão de obras da igreja. Pedro Paniguel, faleceu em maio
de 1967, aos 86 anos.

Pedro Pimentel, Rua

Jardim Real Park – Lei Nº 3.507 de 02/04/1996
Nasceu emBotucatu aos 09 de
novembro de 1927. Casou-se com
a Sra. Carmelina Pereira Pimentel, nascendo, dessa união, os filhos : Manoel Augusto, José Mario, João Batista, Ana Maria, Maria Inez, Izaac Aparecido, Dorival
Carlos, Maria José, Maria Cecília, Vânia Maria e Maria Helena
Pimentel.O Sr. Pedro Pimentel dedicou-se à atividade
agrícola em sua propriedade localizada na região do
Faxinal, próximo ao Rio Pardo. Era um cidadão honesto, amoroso com o próximo. Ajudava muito os que
precisavam, tanto na lavoura como em qualquer situação. Pedro Pimentel faleceu no dia 17 de novembro de
1986.

Pedro Pires de Campos, Rua

Jardim Paraíso – Decreto Nº 181 de 14/09/1967
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Nasceu na Fazenda Barreiro, Laranjal Paulista, aos 1o de julho de
1901. Filho de Mathias Pires de
Campos e Ana Camargo Pires de
Campos. Aos doze anos transferiu-se para a cidade de Tiete onde
passou a residir com parentes. Ali
trabalhou na Farmácia Central
tendo, também, a oportunidade de
freqüentar o Grupo Escolar. Ficou alguns anos nessa
cidade, o que lhe valeu para adquirir muitas experiências, inclusive a de Prático de Farmácia, carreira que
sempre desejou seguir. Em 1918 transferiu-se para Botucatu, indo trabalhar na Farmácia Engler, na Vila dos
Lavradores, permanecendo até fins de 1923. Mais tarde, em sociedade com Francisco Correa de Melo, adquiriu a Farmácia Santa Maria ( Farmácia Glória ) .Deixou essa sociedade em 1929, montando na Vila dos
Lavradores a Farmácia Aparecida, onde permaneceu
até a sua morte. Viveu, portanto, na Vila dos Lavradores, onde era pessoa benquista e conceituada, por cerca de 40 anos. Desde então dedicou-se inteiramente ao
ramo, tendo feito o curso prático em farmácia por conta própria. Com a graça de Deus e seu próprio esforço
tornou-se um profissional muito competente. Por volta
de 1920, com a escasses de médicos, aprimrou-se na
arte da cura “especialmente das crianças”. Tornou-se
famoso e até foi chamado de “O Médico da Região”.
Ficou conhecido como o “Pedrinho da Farmácia” devido à sua grande humanidade e caridade para com os
mais necessitados. Casou-se em 1925, com a Profa. Julieta Pires de Campos rendo duas filhas: Neize Pires
de Campos( Professora) e Maria Aparecida Pires de
Campos Guimarães( Professora ). Após o falecimento
da primeira esposa o Sr. Pedro Pires de Campos contraiu segundas núpcias do a Sra. Nair Vieira Pires de
Campos tendo, desse consórcio, três filhos : Francisco
Pires de Campos,Evanil Pires de Campos( médico ) e
Eni Pires de Campos Pontes Ribeiro (professora).Pedro
Pires de Campos era farmacêutico, praticamente clinicava em sua farmácia; fazia atendimentos quase que
24 horas do dia, não fazia diferença entre os que procuravam, rico ou pobre. Atendia à todos como irmãos.
Fez vestibular para medicina e passou, só não cursou
devido à sua situação financeira, que na época a renda
familiar era baixa. Porém, apesar dos impedimentos,
se tornou o melhor farmacêutico de Botucatu, pois
nunca errou um diagnóstico, nem um remédio dado aos
seus pacientes. Pedro Pires de Campos pertenceu ao
Partido Constitucionalista, mais tarde União Democrática Nacional e também fez parte do Corpo de Jurados
desta Comarca, por muitos anos. Foi um dos Diretores
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da Associação Comercial de Botucatu, e também do
Clube Comercial, localizado na Vila dos Lavradores.
Pedro Pires de Campos faleceu no dia 16 de janeiro de
1966 aos 65 anos de idade.

Pedro Raul, Rua

Jardim Aeroporto – Lei Nº 4.671 de 24/06/2004
Nascido em Botucatu, aos 21 de junho de 1921, sendo
filho de Arnaldo Raul Filho e Elvira Maria da Conceição. Casado com a Sra. Maria Aparecida Fernandes
Raul. Genitor de Elisangela, Fernando, Gerson, Mara,
Eliane, Mauri, Misael, Pedro, Leia, Marta, Oséias,
Neusa, Salma, Joel, Marilene e Elvira. Começou a trabalhar na Prefeitura Municipal em 1937, exercendo
várias funções até à aposentadoria. Era evangélico da
Congregação Cristã do Brasil. Faleceu em 22 de maio
de 2004, aos 82 anos de idade.

Pedro Rosa Silva, Rua

Parque Residencial Comerciários II – Lei Nº 4.033 de
21/06/2000
Nasceu em Botucatu, em 23 de
agosto de 1923, filho do Sr. João
Roza da Silva Filho e da Sra. Eugênia Fatori. Estudou no Grupo
Escolar da Vila dos Lavradores.
Era conhecido pela alcunha de
“Pedro Bala”. Casou-se com a
Sra. Tereza Ceranto Silva e dessa
união nasceram os filhos : João
Ricardo A Silva, Selma Josepett e Fernando Roza Silva. Iniciou sua vida prática na antiga Estrada de Ferro
Sorocabana aos 11 anos de idade e, lá trablhou até se
aposentar.Era conhecido como “Pedro Bala” devido à
rapidez com que manejava o telégrafo. Foi fundador
da primeira Associação do Rio Bonito Campo e Náutica. Faleceu aos 28 de junho de 1986.

Pedro Rua, Praça

Querência do RioBonito – Distrito de Vitoriana - Lei
Nº 3.210 de 01/12/1992.
Nasceu em 17 de maio de 1909,
natural de Minas Gerais, filho de
Faustino Rocha Rua e d.Josefina
Rocha Rua. Casou-se aos 23 anos
de idade com a Sra. Joana Rocha
Rua (também mineira ), vindo residir em localidade próxima à Botucatu, onde foi administrador de
uma fazenda chamada Retiro do
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Rio Bonito, por mais de 30 anos. Foi um dos principais
fundadores do loteamento denominado Rio Bonito. São
seus filhos : Alcides, Geraldo, Faustino, Benissa, José
Pereira e Maria Benedita. Pedro Rua faleceu em 16
de janeiro de 1979, aos 70 anos de idade.

Pedro Stefanini,Comendador; Rua

Vila Carmelo – Projeto de Lei Nº 130 de 21/12/1965
Nasceu em Bologna aos 05 de junho de 1875 e, faleceu em Botucatu aos 10 de outubro de 1962.
Foi casado com dona Carlota Zerbeto, nascida em Veneza, aos 27
de maio de 1879 e falecida em 11
de maio de 1962, sendo o casamento realizado em Botucatu aos
24 de dezembro de 1900. O casal
Stefanini deixou os seguintes filhos : Antonio, Natalina, Irene, Dante, Aldo, Orlando, Odila, Inês e Noemia.
Pedro Stefanini foi carpinteiro, marceneiro e construtor. Espírito progressista, montou uma fábrica de móveis, muito afamada em toda a região. Pedro Stefanini
foi, durante 40 anos, eficiente Agente Consular Italiano em Botucatu. Pelos relevantes serviços prestados à
Colônia Italiana, foi agraciado pelo governo da Itália,
com a medalha “Stella Della Solidarietá Italiana”( 17/
julho/1959 ).

Pedro Torres, Prof; Praça
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ocesano e Escola Técnica de Comércio “Nossa Senhora de Lourdes”, de 1934 a 1965. No ex-Curso de
Contador e atual Curso Técnico de Contabilidade lecionou noções de Direito Civil e Constitucional, Matemática Comercial, Matemática Financeira e Elementos de Estatística. Exerceu no mesmo estabelecimento
as funções de Assistente do Diretor e de representante
do Corpo Docente junto à Direção, em razão de cujo
cargo se tornou o Coordenador do Fundo Nacional do
Ensino Médio. Como professor de matemática lecionou nos seguintes estabelecimentos : Escola Normal
de Botucatu, Instituto Santa Marcelina, Seminário
Menor São José de Botucatu.

Percílio Benedito Desan, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.688 de 24/09/1997
Nasceu na Fazenda São Miguel – município de Botucatu – filho do Sr. José Desan e Josefina Montagna
Desan e, aos 15 anos de idade, passou a residir na sede
do município. Foi futebolista, jogou no Rodoviário
Atlético Clube, Atlético Clube Lageado e Associação
Atlética Botucatuense. Foi sócio-fundador da Escola
de Samba “Mocidade Alegre do Lavapés”. Ficou conhecido como “Caçador”, pois sempre participava de
pescarias no Mato Grosso. Era casado com a Sra. Porfiria Pires de Almeida Desan, nascendo, dessa união,
três filhos : Rosana, Roberto e Regina. Faleceu em 09
de setembro de 1994.

Centro – Lei Nº 1.758 de 12/04/1971

Pereira Ignácio,Comendador;Rua

Nasceu em Botucatu a 03 de novembro de 1916 e faleceu em São
Paulo, SP, em 17 de fevereiro de
1969. Filho de José da Rocha Torres e Cymodocéa Galvão da Rocha Torres. Casou-se com a Profa. Maria Mercedes Baddo Torres.
Diplomado pela Escola Normal
“Dr. Cardoso de Almeida”, de Botucatu, em 1933, inscreveu-se em 18 de dezembro de
1945 nas provas para Agente de Estatística ( nível superior ) , obtendo o primeiro lugar. Idealizador e fundador da Associação de Socorros Mútuos dos funcionários do IBGE no Estado de São Paulo, ocupou o cargo de Vice-Presidente da prestigiosa entidade; desde
1958, era membro da Junta Apuradora do Cartório Eleitoral de Botucatu; foi Secretário junto à Diretoria da
Casa da Esperança ( recuperação de crianças defeituosas ); junto à Diretoria da Misericórdia Botucatuense
exerceu os seguintes cargos :- 1o Secretário; Vice-Presidente. Lecionou como professor do Colégio Arquidi-

Mais de um século já decorreu
depois que o menino português
chamado Antonio Pereira Ignácio
desembarcou em terras brasileira,
trazido pela família. Antonio Pereira Ignácio contava apenas dez
anos de idade quando chegou ao
Brasil. Ele vinha de Baltar, pequena vila perto da cidade do Porto.
Antonio Pereira Ignácio era pobre e sua pouca idade
não lhe deu ensejo para aprender qualquer oficio em
sua terra natal. O menino português pisou em terra paulista, acompanhado de seu pai, veio morar em Sorocaba onde estudou.O pequeno menino Antonio queria realizar duas coisas neste período difícil de sua infância
: aprender a ler e confeccionar calçados. Seu pai era
sapateiro e foi seu mestre deste oficio.Da idéia à realização não foi longa a demora, pois dentro de pouco
tempo o menino Antonio cortava couro, batia sola e já

Jardim Dona Nicota de Barros – Lei Nº 418 de 01/09/
1954
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sabia ler. Vencida a primeira etapa, o pequeno sapateiro, agora rapaz, resolveu ser comerciante. Juntou suas
coisas e foi para São Manoel (SP), iniciando sua carreira em uma modesta sapataria. Posteriormente, após
a atividade de sapateiro, que foi bem sucedida, foi para
Botucatu onde montou um armazém de secos e molhados, casando com Lucinda Rodrigues Viana. O nobre
português queria mais e assim procurou desenvolver
seus negócios indo residir em Itapetininga e posteriormente em Boituva, onde nessa cidade, instalou uma
serraria e um descaroçador de algodão. Foi assim que
o artista sapateiro, cruzando os domínios do comércio,
abriu caminho na industria. Ansioso por conquistar novos centros e achar novas opções nas recém formadas
industrias, Pereira Ignácio voltou à Sorocaba, onde
montou uma fábrica de óleo de caroço de algodão, a
Santa Helena, produtora do óleo Primus. A fabrica de
óleo foi, definitivamente, na época, o seu melhor investimento e o mais rentável. O jovem português de
Baltar sonhava alto. Não contente com o que já havia
aprendido, ingressou timidamente na industria manufatureira da época. Já contando com 30 anos Pereira
Ignácio, quando seguiu para os Estados Unidos, animado com a idéia de tomar conhecimento direto com a
industria de óleo comestível americana. Na Wilson Northe Carolina Sharlote, tomou conhecimento do processamento e de todas as fases do beneficiamento do óleo
comestível naquele país. A experiência vivida pelo então industrial brasileiro, e por algum tempo simples
operário nos Estados Unidos, deu ao jovem maduro,
uma visão diferente da importância do Brasil, no contexto mundial. Agora de volta a Sorocaba ( sua segunda cidade do coração depois de Baltar ) Pereira Ignácio encontrou nos meios industriais e no comércio, alguns amigos e companheiros que eram do Banco União.
Eles tinham participação em um acervo de uma industria de tecidos construída por ingleses e posteriormente administrada na sua maioria por italianos, no distrito de Votorantim, pertencente ao município de Sorocaba. O astuto e inteligente Antonio, em principio propôs aos que lhe procuraram uma sociedade, assim em
1917, comprou a fábrica denominada Votorantim. Porém, em menos de um ano, adquiriu as partes dos demais sócios, criando então, a S/A Fabrica Votorantim,
em 26 de maio de 1918.( texto de João dos Santos Junior) NOTA : O Sr. Comendador Antonio Pereira Ignácio permaneceu em Botucatu por oito anos, onde também foi Provedor da Misericórdia Botucatuense, no tempo do Dr. Costa Leite. Homem de caráter e bondade, trabalhou por volta de três anos no hospital, onde auxiliava
o Doutor Costa Leite na parte administrativa. Sua filha
casou-se e foi para Sorocaba. Em Sorocaba o Sr. Comendador e seu genro José Hermírio de Moraes e o pai tam-
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bém José Hermírio de Moraes, fundaram a Votorantim do Brasil, onde lá depositou a maior parte de seu
trabalho, tornando-se grande industrial no ramo de
cimento e derivados. Grande filantropo, todas as nossas instituições, inúmeras vezes puderam contar com
a magnanimidade de sua bolsa e seu bondoso coração.

Pereira da Silva, Rua

Vila São Lucio – Lei Nº 346 de 23/09/1953
Juvenal Pereira da Silva, nasceu aos 02 de julho de
1894 e faleceu em Botucatu, aos 12 de setembro de
1952, vitima de um desastre no pátio da antiga Estrada
de Ferro Sorocabana, no qual estava desempenhando
suas atividades funcionais. A rua que leva o seu nome
estava inteiramente dentro da propriedade do homenageado e foi aberta em virtude de intenso esforço desse
cidadão que, ainda em vida, previu o fechamento pela
Estrada de Ferro do leito da linha férrea, que veio prejudicar o livre transito de todos aqueles que habitam à
margem de baixo da citada ferrovia.

Pescadores, Rua

Individuo que se dedica à pesca.Aquele que pesca.
Peixeiro.

Petrarca Bacchi, Avenida
Vila Maria – Lei Nº 13 de 17 de
julho de 1941.

Petrarca Bacchi nasceu em Brescello, província de Reggio Emilia,
Itália, em 13 de novembro de
1867. Era filho de Domingos Bacchi e da Sra. Maria Sommi
Bacchi.Em 1896 sob as ordens do
general Baratieri fez a campanha
da Abissínia. Em 1898 veio para o Brasil passando a
residir na cidade de Sorocaba.Nesse mesmo ano transferiu-se para Botucatu. Em 1901 contraiu núpcias com
a Sra. Maria Petry. Desse consórcio teve os seguintes
filhos : Domingos, Sidraco, Hermínio, Jacob, Américo e
Anita. Em segundas núpcias casou-se com a Sra.Elvira
Grazini e deste casamento são suas filhas Mariana e
Marina. O Sr. Petrarca Bacchi iniciou suas industrias
com um moinho de fubá no local denominado de Salgueiro, isto é, no começo da Rua Amando de Barros;
transferiu-se depois para o moinho do Russo. Em 1909
localizou-se na Avenida Floriano Peixoto, primeiramente
com uma máquina de arroz.É esta a origem do grande
parque industrial. Da maquina de arroz o Sr. Bacchi
instala um pastifício, depois a serraria, maquina de be-
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neficiar algodão e café , cerveja, fabrica de gelo, sabão, fiação de algodão,a Usina Hidro-Elétrica ( que
alimentava suas industrias e fornecia para grande
parte de Botucatu) e, finalmente, uma fabrica de
chapéus.Cerca de 400 empregados trabalhavam nas
Industrias Bacchi. Trabalhador infatigável ergueu,
neste município, uma das colunas extraordinariamente
vigorosas da industria botucatuense: as Industrias
Petrarca Bacchi conhecidas em todo continente sulamericano e na Europa. Inteligente, dono de esplendente visão comercial, colocou-se em nível às fortunas mais sólidas do Estado; O 1 o Ciclo industrial de
Botucatu teve como seu maior expoente, o Sr. Petrarca Bacchi. Faleceu no Sanatório Esperança em
São Paulo, no dia 1 o de março de 1940, sendo sepultado em Botucatu.

Petúnia, Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto Nº 1.798/70
Por todas as suas qualidades raras, essa flor é considerada hoje
pela maioria dos jardineiros, a
mais própria para a ornamentação dos jardins, posto que, além
de tudo, é considerada a mais florífera , prestando-se também admiravelmente, por isso, para a ornamentação das floreiras das janelas e balcões. Concorrem muito para
essa simpatia as numerosas variedades com que se
apresenta, nos tempos modernos, numa profusão fantástica de múltiplas florinhas infundiliformes, desde
o branco mais puro ao vermelho violáceo-escuro, com
as suas corolas unicolores, bizarramente maculadas
dos mais diferentes matizes, embalsamado deliciosamente, com o suave perfume que lhe é peculiar,
muitas vezes de permeio com as Roseiras, as tardes
mornas de nosso verão tropical. Também, quanto ‘sua
forma , as flores das Petúneas, com as constantes
hibridações, apresentam-se hoje completamente
transformadas, pois tem surgido também muitas variedades crespas ou dobradas, de uma beleza sui
generis, que ainda mais as vêm destacar na jardinagem.

Philomena Cunha Cezar, Rua
Jardim Cambuí – Lei Nº 4.618/04

Nasceu aos 22 de dezembro de 1895 em Ribeirão
Grande na Comarca de Botucatu, filha de Bernardo
Bento da Cunha de nacionalidade portuguesa e de
Joanna Garcia de nacionalidade espanhola. Seu casamento com Aquilino Nogueira Cezar, que era
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viúvo, foi realizado no dia 12 de
março de 1925. Dessa união nasceram : Cássia, Ebe, Erasmo,
Maria Amália, Aquilino, Nestor,
Julia. Foi uma mulher notável
pelo seu desprendimento que
além de criar os sete filhos legítimos e os enteados, deu abrigo
a outros adotivos e moradia a
muitos conhecidos que estudavam e freqüentavam a
sua casa. Faleceu em Botucatu a 22 de fevereiro de
1985 e foi sepultada no Cemitério “Portal das Cruzes”.

Pica Paus, Rua
Designação comum a aves da ordem dos piciformes, da família
dos picídeos, bastante bumerosas
no Brasil, com cerca de 55 especies e várias subespécies. São
aves trepadoras com dois dedos para a frente e dois
para trás, a cauda freqüentemente com retrizes endurecidas e pontudas, bico forte e língua muito longa, usada para perfurar a madeira e retirar as larvas
dos insetos, seu alimento preferido. A maioria das
espécies nodifica em ocos de paus ou em buracos,
em galerias que elas mesmas perfuram.

Pinheiro Machado, Rua
Centro -

Por muito tempo, pensou-se que a denominação dessa
rua, tratava-se de uma homenagem ao General e Senador José Gomes Pinheiro Machado. Conforme o
historiador Dr. Sebastião Almeida Pinto, no seu Tempo de Dante - Gente de Hoje, artigo 68 de 01/07/
1971, Jornal Correio de Botucatu, é citado que “Tenho a impressão de que a rua Pinheiro Machado, em
Botucatu, é uma homenagem ao famoso político” General e Senador Pinheiro Machado. Tudo indica que
trata-se de uma homenagem à Família Pinheiro Machado, pois a rua Pinheiro Machado está citada em
30/08/1899, na relação das ruas da cidade de Botucatu, conforme documento assinado pelo Engenheiro Joaquim Diniz Costa Guimarães (página 34 do livro Ruas de Botucatu, de João Thomaz de Almeida,
com revisão de Trajano Carlos de Figueiredo Pupo e
Maria Antonieta Barbosa da Silva). A rua Silva Jardim está denominada na ata de 11/01/1894. A rua
Pinheiro Machado, geograficamente (do centro para
a periferia) é anterior a rua Silva Jardim. Então possivelmente a rua Pinheiro Machado deve ter sido
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denominada em data anterior a 11/01/1894. No Mapa
de Emplacamento de 25/03/1890 (página 32 do referido livro), a Rua Pinheiro Machado já estava traçada, com a letra S, mas ainda não denominada. Portanto a denominação dessa rua deve ter sido feita
entre 1890 e 1894, sendo que a ata dessa denominação não foi ainda encontrada.

Pinheiros, Alameda
Chácara Capão Bonito –

Designação de várias árvores do gênero Pinus, da
família das pináceas e próprias dos climas temperados do velho Mundo. Fornecem madeira para construção e para fabricar pouca celulósica .

Piqueri, Alameda
Local pertencente à geografia bandeirante dos séculos XVI e XVII. O caminho do Piqueri era a passagem até o rio Paraná, que se precipitaria do alto
da serra do Maracujá até as Sete Quedas ( hoje Itaipu ).

Piracema, Rua
A época em que os grandes cardumes de peixe arribam para as nascentes dos rios : “logo aos primeiros
repiquetes da cheia, tivéramos o espetáculo das
piracemas.Jaraquis , pirapitingas, pacus e curimatãs
abandoam-se por essa época e, descendo dos lagos
e igarapés, enfiam pelas correntes caudalosas em
demanda das suas cabeceiras, onde vão talvez à procriação “ ( Gastão Cruls – Romances ) . Época de
desova, procriação.

Pirangueiros, Rua
Apaixonado pela pesca de anzol, ou adestrado nela.
Diz-se de navio de cabotagem, geralmente velho e,
em mau estado: Navio pirangueiro.

Plácido Rodrigues Venegas, Rua
Jardim Paraíso – Decreto Nº 1.630/68

Nasceu em Granada ( Espanha ) aos 12 de fevereiro de 1904. Casou-se com a Sra. Catarina Gomes
Rodrigues, com quem teve nove filhos : Nilse, Nalci,
Neide, Neise, Neli, Nilsa. O Sr. Plácido Rodrigues
Venegas era comerciante na Vila dos Lavradores,
possuía um enorme e bem sortido armazém de secos
e molhados, no prédio hoje ocupado pela loja “Algodão Doce”. Nesse armazém, vendia-se de tudo, desde
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alimentos, bebidas, brinquedos,
alumínios, lustres e até máquinas
de costura. Era representante
das bebidas Martini, Cynar e Antártica, as quais vendia com exclusividade. Foi um dos primeiros industriais de Botucatu fabricante de bebidas como guaraná
, soda-limonada, taubaina e uma
bebida chamada “Inca – Cola”; engarrafava os vinhos, que lhe chegavam em grandes tonéis. Plácido
Rodrigues Venegas foi proprietário da Fazenda Barra Mansa onde produzia café. Faleceu no dia 02 de
agosto de 1967.

Plínio Ferraz Pinto, Rua

Conj. Habitacional Altos da Serra – Lei Nº 4.297 de
27/08/2002
Nasceu no dia 30 de agosto de
1927, em Botucatu. Filho do exDeputado Estadual e Advogado
Dr. Jayme de Almeida Pinto e de
dona Gabrielina César Ferraz Pinto. Em Botucatu, fez o curso Primário no Grupo Escolar “Cardoso
de Almeida”, iniciando o ginasial
no Colégio Arquidiocesano La Salle, e posteriormente foi concluir o curso Secundário no Colégio Pasteur, em São Paulo, onde estudou em regime de internato. Voltou à Botucatu, e contrariando a vontade
de seus pais não quis prosseguir os estudos, iniciando sua vida de trabalho comprando e vendendo gado
em sociedade com o amigo Lázinho Marins. Foi pecuarista e proprietário da Fazenda São José do Bromado, localizada no município de Itatinga, local que
muito amou e dedicou sua vida. Casou-se aos 23 anos
de idade, com a senhora Augusta Genoveva Gonzaga Pinto. O casal teve quatro filhos : Maria Augusta
Pinto Ária, Silvia Gonzaga Pinto Varoli, Maria Genoveva Gonzaga Pinto Silveira e Plínio Ferraz Pinto
Filho. Foi eleito Vereador pelo PMDB, para a legislatura de 1969 a 1972, tendo recebido 647 votos, o
que lhe assegurou o quarto lugar, dentre os eleitos
pela sua legenda partidária. Fez parte da Diretoria
do Futebol Clube do Bairro Alto e do Luiz Gama, e
foi colaborador anônimo da Casa das Meninas, Asilo
Padre Euclides e Igreja Nossa Senhora de Lourdes,
pois de todas as colheitas separava a parte de cada
um e entregava, numa quantia que imaginava durar
até a próxima colheita. Conhecido como Plínio Pinto
tinha muitos amigos, era hospitaleiro, alegre e gostava de festas. Faleceu no dia 24 de abril de 2002.
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Plínio Salgado, Rua

Jardim Dom Henrique – Decreto Nº 2.371/75
Escritor e político brasileiro. Nasceu a 22 de janeiro de 1895 na cidade de São Bento do Sapucaí,
Estado de São Paulo. Estudou as
primeiras letras com sua mãe, que
era professora. Fez os estudos secundários no Externato São José e
o curso de Humanidades no Ginásio
Diocesano de Pouso Alegre. Com
a morte de seu pai foi forçado a
abandonar o colégio. Em 1914 aparecia como mestre-escola, lecionando a cerca de cinqüenta alunos. Ingressando
na política municipal, funda o Partido Integralista, cujo propósito era o de combater o Governo estadual. Por razões
partidárias é obrigado a deixar a terra natal, transferindose para a Capital do Estado. Entra no Correio Paulistano,
como suplente de Revisor, depois Revisor, colaborador,
redator e publica seu primeiro livro, O Estrangeiro, que
teve a edição esgotada em menos de vinte dias. É eleito
Deputado Estadual pelo Partido Republicano Paulista. Viaja em seguida pela Europa e Oriente. De regresso, faz
parte do jornal “A Razão” como Redator-Chefe. Funda
por esse tempo a Sociedade de Estudos Políticos, e a seguir a Ação Integralista Brasileira. Nesse partido, na qualidade de Chefe, norteia um movimento político de grandes proporções no âmbito nacional. Com o golpe de 10/11/
1937 foi exilado, fixando residência em Portugal. Com a
anistia volta à pátria e, reunindo uma grande massa de
discípulos e correligionários, lança as bases do Partido de
Representação Popular. Plínio Salgado, além de escritor e
político , é orador de largos recursos. Em novembro de
1965, revigora, na cidade do Rio de Janeiro, a Ação Integralista, que havia sido extinta no Governo Getulio Vargas,
acusada de colaboracionismo com os nazistas.

Plumas, Avenida

Vale do Sol – Decreto Nº 3.552/84
Usada como adorno, especialmente a do avestruz. Penacho. Pena de escrever.

Pracinhas de Botucatu, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº3.141/82
Dos mais de vinte mil brasileiros que
participaram da guerra, na Itália, 36
eram botucatuenses. Mencionemolos como preito de admiração e homenagem : Tenente José Resende
Leite; Sargentos: Jairo Baptistão,
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Julio Ferreira, Mauro Salgado, Moacyr Pires de Campos,
Pedro Papa e Timóteo César Campos; Cabos : Américo
Vicentini, Bento Rodrigues e José Paixão Leite; Soldados : Ademar Fávero, Almiro Bernardes ( morto em ação
de combate), Angelo Rodrigues, Aparecido Sotomaior, Benedito Machado, Carlos Pereira, Domingos Roder, Ermando Pereira de Moraes, Francisco Joly, Francisco Vidoto,
Joaquim de Barros, José Burgarelli, José Gonçalves Filho, José Tofule, Lázaro Campos Soares, Leonel Galhardo, Mario de Pieri, Mario Mathias de Oliveira, Narciso
Correa Leite,Orlando Pezzavento, Oswaldo da Silva Leite, Pedro de Paula, Paulo Lopes Rolim, Roque Albino,
Sebastião Vieira dos Santos e Tarciso Godinho.

Primavera, Avenida

Vale do Sol – Decreto Nº 2.068/73
Estação do ano que sucede ao inverno e antecede o
verão. No hemisfério sul, principia quando o Sol alcança o Equinócio de setembro ( dia 22 ) e termina
quando ele atinge o solstício de dezembro ( dia 20 ); e
no hemisfério norte, principia quando o Sol alcança o
equinócio de março ( dia 21 ) e termina quando ele
atinge o solstício de junho ( dia 20 ). Época primeira,
aurora.

Primeiro de Maio, Rua
Vila Antártica –

A data 1o de Maio é uma homenagem à toda classe de
trabalhadores que envolve todos os tipos de profissões.
Aos trabalhadores assalariados, desde as profissões
mais humildes até as de mais elevado “status” social, é
o dia em que espiritualmente se unem para receber a
mesma homenagem, o mesmo respeito.

Primo Paganini, Rua

Jardim Planalto – Decreto Nº 2.998/81
Nasceu aos 28 de abril de 1888,
na cidade de Quistelo, na Itália.
Filho de Domênico Paganini e
Rosa Magnani Paganini, originários de uma província existente ao
norte da Itália, chamada Mântova,
ela própria pertencente à região
Lombardia ( que agrupa 5 provincias ), ele chegou ao Brasil em
companhia de seus pais, desembarcando no porto de
Santos no dia 22 de setembro de 1888, vindo pelo navio francês “Poitu”, que fazia o transporte de imigrantes para a Cia de Colonização. Como todos os imigrantes faziam, rumaram para a Hospedaria dos Imigran-
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tes, situada no bairro do Brás, em São Paulo. Nesse
local, também como todos os demais imigrantes, italianos ou não, apresentaram seus papéis de identificação e adquiriram, assim, condições legais para trabalhar no Brasil. Lá mesmo na Hospedaria, seu pai Domenico assinou um contrato de trabalho com uma Fazenda situada no município de Campinas, forte zona
produtora cafeeira paulista da época. Esgotado o prazo
de vigência do contrato ( geralmente 1 ano ), também
como muitas das famílias italianas ou não, procuraram
novas propostas de trabalho. Dessa forma perambularam de fazenda em fazenda, passando pelos municípios de Boa Esperança do Sul, São Manoel, São Paulo e
finalmente Botucatu. Em Boa Esperança do Sul, Primo Paganini, passou os anos de sua juventude, tendo
colaborado nos atos públicos, como jogador de futebol
e músico da corporação musical da localidade, executando o piston. Em 1910, transferiu-se para Botucatu,
tendo já como profissão o oficio de alfaiate e barbeiro.
A família fixou-se em Vitória ( atual Vitoriana ) vila
rural de Botucatu, edificada desde o inicio do século
XX ao lado das fazendas do Conde de Serra Negra e
centro de um forte núcleo produtor de café.Em 1912,
no dia 12 de setembro contraiu o matrimônio com Dona
Elvira Gallo Zanotto. Deste matrimônio nasceram os
filhos : Rosa,Pedro, Octacílio Paganini, casado com a
Sra. Maria Lurdis Tafuri Paganini; Domingos Paganini, casado com a Sra. Olinda Carvalho Paganini; Tereza Luiza Paganini, viúva de Felix Figueiroa; Osorio
Paganini, casado com a Sra. Terezinha Cassano Paganini; Plínio Paganini, casado com a Sra. Alvarina da
Silva Paganini; Elcio Plácido Paganini, casado com a
Sra. Maria Buriti Paganini. Foi durante mais de quarenta anos, estabelecido com alfaiataria e barbearia,
em Botucatu e Vitoriana. Foi proprietário, juntamente
com João Gasparini de uma alfaiataria na Avenida Floriano Peixoto denominada “Vale Quanto Pesa”.Alguns
anos após, ambos, mudaram-se para a Rua Curuzu, talvez no inicio dos anos 1940, época de ouro daquela via
pública de Botucatu, concentradora da elite do comércio local.Foi trabalhador honesto em seus princípios,
lutando sempre, criou seus filhos que se destacaram
no conceito da sociedade botucatuense. Primo Paganini faleceu em Botucatu, aos 13 de setembro de 1972.

Progresso, Rua
Vila Jahu –

Ato ou efeito de progredir; progredimento, progressão.
Movimento ou marcha para diante; avanço : O progresso de uma expedição. O conjunto de mudanças
ocorridas no curso do tempo; evolução. Desenvolvimento ou alteração em sentido favorável; avanço, me-
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lhoria. Acumulação de aquisições materiais e de conhecimentos objetivos capazes de transformar a vida
social e de conferir-lhe maior significação e alcance
no contexto da experiência humana; civilização, desenvolvimento : os fatores do progresso. Expansão, propagação: o progresso de um incêndio, de uma campanha publicitária.

Prudente de Morais, Rua

Centro/Vila Sonia – Lei de 11 de janeiro de 1894.
Prudente José de Morais Barros,
Presidente da Republica no período 1894/1898. Nasceu em 1841,
na fazendola paterna, no município de Itu, São Paulo. Tinha apenas três anos quando perdeu o pai,
assassinado por um escravo. Casando-se a mãe em segundas núpcias, passou a residir na cidade,
onde completou os estudos primários. Depois de formar-se em Direito ( 1863 ), foi advogar em Piracicaba,
que então se chamava Cidade da Constituição. Elegeuse Deputado Provincial pelo Partido Liberal (1868).
Só em 1876 ingressou na Assembléia pelo Partido Republicano que representou (1878/1879), e (1882/1883)
e na Assembléia Geral do Império (1885). Instaurada a
República, integrou a junta governativa de São Paulo,
aclamada a 16 de novembro, sendo em seguida nomeado Governador (1889/1890). Senador ao Congresso
Constituinte de 1890/1891, foi escolhido seu presidente
por 146 votos contra 81 dados a Saldanha Marinho.
Após a elaboração constitucional, disputou com o
Mal.Deodoro da Fonseca a presidência da República,
obtendo 97 votos. Deodoro saiu vitorioso, com 129. Exerceu a presidência do Senado até o fim do quatriênio. Ao
cogitar-se da sucessão de Floriano Peixoto, o Partido Republicano Federal, arregimentado por Francisco Clicério,
oficializou a sua candidatura, vindo a ser o primeiro Presidente Civil e o primeiro eleito pelo sufrágio
universal.Findo o mandato, retira-se Prudente de Morais
para Piracicaba, onde reabre o seu escritório de advocacia. Já está bastante doente. Mesmo assim, decide protestar contra a “política dos governadores”, preconizada por
Campos Salles, com apoio de Rodrigues Alves, então na
Presidência de São Paulo. É o primeiro a assinar o manifesto da dissidência do Partido Republicano Paulista (08/
09/1901) por Cerqueira César e Júlio Mesquita.Quis lutar
até o fim. Prostrado pela tísica, faz o seu testamento e
prescreve, entre as últimas vontades, o desejo de que a
sua sepultura seja assinalada “apenas por uma pedra, tendo como inscrição meu nome e as datas do nascimento e
morte”.Faleceu em 1902.
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Q
Quintino Bocaiúva, Rua

Centro – Lei de 11 de janeiro de 1894.
Antiga Rua Dom Pedro II , General Glicério e
Travessa do Ouvidor.
Quintino Antonio Ferreira de Souza, que se tornaria conhecido
como Quintino Bocaiúva, político e jornalista brasileiro, nasceu
no Rio de Janeiro em 04 de dezembro de 1836 e faleceu na mesma cidade em 11 de junho de
1912. Em 1850 mudou-se para
São Paulo, onde se iniciou profissionalmente como tipógrafo e revisor. No ano seguinte
matriculou-se no curso anexo à Faculdade de Direito,
mas não pode completar os estudos, que teve que abandonar em 1854, por falta de recursos. Republicano histórico, sua ação se desenvolveu sobretudo na imprensa. Jornalista polêmico, louvado pelos contemporâneos pela agressividade e lógica do discurso, carecia de
certa informação teórica, falha que o limitou ao ataque
circunstancial à monarquia, sem chegar a produzir obra
ideologicamente mais profunda e coerente. Pertencia
ao grupo maçom dos propagandistas, infenso ao positivismo. Foi o único civil a desfilar, ao lado do Marechal Deodoro da Fonseca e Benjamin Constant, com
as tropas que se dirigiram ao quartel-general na manhã
de 15 de novembro. O jornalista montava a cavalo, envergando a sua sempre impecável sobrecasaca preta.

Quinze de Novembro, Praça
Centro – Lei de 11 de janeiro de 1894.

A 15 de Novembro de 1889, o
Marechal Deodoro da Fonseca
proclamava a Republica. Era o
ponto culminante de uma vontade
que vinha se fortalecendo pouco
a pouco. Pessoalmente, D. Pedro
II era um homem muito querido e
respeitado, e havia progredido
imensamente o País. Porém, representava um sistema de regime que já não agradava por
constituir um poder hereditário, ou seja, ficava sempre
nas mãos da mesma família. A herdeira do trono era a
Princesa Isabel. Sendo casada com um francês, o Con-
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de d’Eu, temiam os brasileiros ver o governo entregue
a um estrangeiro. Mas também havia outros problemas
que tinham abalado profundamente os alicerces da
monarquia. A Guerra do Paraguai prejudicara a economia do País e a libertação dos escravos retirara o apoio
dos fazendeiros ao Imperador. Além de tudo, D. Pedro
II tinha contra si a idade avançada e a sucessão que,
como foi dito, não era do agrado dos brasileiros. O ideal
republicano entusiasmava os homens cultos da época,
que se inspiravam nos exemplos dos Estados Unidos e
da França. Desejavam dar ao País um regime de igualdade, onde os governantes fossem homens do povo,
que respeitassem o povo, escolhidos pelo povo para
um período determinado. A proclamação da Republica
marcou uma nova época na História do nosso país. Os
brasileiros tinham conseguido, finalmente, obter o direito político que tanto desejavam.
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R

Rafael Emilio Menegon, Praça Rotatória

Fazenda Experimental do Lageado – Lei Nº 3.781 de
03/06/1998.
Nasceu em Botucatu, aos 15 de janeiro de 1954, filho
de Aurélio Menegon e Yolanda Santos
Menegon.Realizou os seus estudos no Instituto Estadual de Educação e Escola Normal “Dr. Cardoso de
Almeida” em 1961. Realizou o curso ginasial no
ginásio”Prof. Renato Cardoso Leite” completando o
2o Grau no Curso Técnico de Edificações mantido pela
Instituição “Toledo de Ensino”. Posteriormente, cursou a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Botucatu, licenciando-se em Estudos Sociais.Oriundo de
uma família numerosa era o caçula de sete irmãos. Em
30 de abril de 1977, casou-se com a Sra.Odaleia Brasil
Menegon, funcionária da Faculdade de Ciências Agronômicas da UNESP – Botucatu, com a qual construiu
uma família admirável, tendo o casal três filhos : Leandro Menegon, David Menegon e Aurélio Menegon
Neto.O Sr. Rafael Emilio Menegon participou ativamente, com competência, dedicação e carinhos especiais, da elaboração do Projeto e da execução do Dispositivo de Segurança existente na Rodovia Alcides
Soares, neste município, localizado defronte à portaria
Nº 02, da Fazenda Experimental Lageado/Unesp –
Botucatu – SP.

Rafael Damatto, Rua

Jardim São Vicente – Decreto Nº 3.385/83
Nasceu em 23 de janeiro de 1898. Ferroviário, funcionário da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Pai de
Walter Damatto – Chefe de Estação da Fepasa – aposentado, Wilson Damatto – telegrafista – Violeta Aparecida Damatto Busarca – Funcionaria do SESI e Vera
Damatto Burini – Diretora do SESI. Rafael Damatto,
na rica época do café em Porto Martins, foi um dos
primeiros Portadores no transporte do café, no ramal
de Vitoriana da antiga Estrada de Ferro Sorocabana.

Rafael Garbuio, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.101/82
Nasceu no dia 02 de julho de 1910, em Ribeirão Preto
e, faleceu aos sessenta anos em 23 de março de 1970
na cidade de Botucatu. Casou-se aos 21 anos com Ara-
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cy dos Santos na cidade de Xavantes. Trabalhou, em Botucatu, como
torrador de café na Empresa Café
Tesouro, localizada na rua Curuzu, onde permaneceu até se aposentar. Devido aos vários anos que
trabalhou nessa empresa tornou-se
figura querida e popular. O casal
Garbuio teve quatro filhos : Luiz
Carlos, funcionário aposentado da Embratel; José Carlos, funcionário do Café Tesouro; Lourival, proprietário da Ótica Botucatu; e Tereza. O Sr. Raphael Garbuio foi membro da Irmandade do Santíssimo da Catedral Metropolitana de Botucatu.

Rafael Lopes, Rua

Jardim Peabiru – Decreto Nº 2.951/81
Nasceu no dia 03 de dezembro de
1922. Formou-se em Contabilidade. Casou-se com a Sra. Aparecida Garcia Lopes, dessa união nasceram os filhos : Rafael Lopes Filho, Wellington Lopes e Maria M.
Lopes C. Castro.O Sr. Rafael Lopes era popularmente conhecido
por “Fae”.Gostava muito de esporte e frequentar pontos turísticos da cidade como Rubião Junior e Rio Bonito. Rafael Lopes faleceu em 06
de abril de 1973.

Rafael Ruiz Garcia Calderão, Rua
Jardim Botucatu – Lei Nº 3.885 de 05/05/1999

Nasceu em Prâtania (SP), no dia de fevereiro de 1907.
Casou-se com Maria Aparecida Garcia Gonzáles, sendo que desta união nasceu sua única filha Maria Luiza
Ruiz Garcia. Lavrador, chegou em Rubião Junior em
1969,residindo durante 11 anos nesse populoso distrito, onde prestou valiosos serviços. Faleceu em 31 de
março de 1980.

Raphael Sampaio, Dr.; Rua

Centro- Boa Vista – Lei Nº 118 de 16 de agosto de
1935.
Era Engenheiro. Vereador em 1899 e primeiro Intendente da República. Foi o responsável pela abertura
das primeiras avenidas de Botucatu : Campo Santo (
atual Dom Lúcio ), Santana e Floriano Peixoto; vias
largas e retas consideradas um exagero para a época.
Foi o Mentor do Plano de Reforma Urbanística e Estética da cidade, o camarista Dr.Raphael Ferraz de Sam-
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paio imprimiu ao plano uma visão holística de como
preparar a estrutura viária da cidade e seus equipamentos urbanos e comunitários para atender às necessidades e aos anseios de desenvolvimento da população
em fins do século 19 e começo do novo século. Em
1895 definiu a Esplanada da Catedral, as avenidas Santana, Dom Lúcio e Floriano Peixoto, as ruas Dr. Costa
Leite, General Telles, Cardoso de Almeida, João Passos, Amando de Barros e Curuzu e o inicio da Vila dos
Lavradores. Pelo que movimentou de terras, desbarrancou, abriu, nivelou foi apelidado de o Intendente
“Tatu”.

Raymundo Luiz Aloisi (Tio Dé) Rua
Residencial “Vale do Sol II” – Lei Nº 4.939 de 02/07/
2008

Nasceu em Botucatu ( Vila Jaú )
no dia 03 de novembro de 1909,
filho de Pietro Aloisi e Antonia
Moscatelli Aloisi, italianos de Pontremoli ( de onde vieram muitos
italianos para Botucatu ), província de Massa-Carrara ( famosa pela
produção de mármore ), na Toscana. De Botucatu, a família mudouse para o bairro rural botucatuense denominado Alambari ( atual Piapara ). Fez seus estudos na escola mista
de Alambari, cuja professora, Isaura Emília de Camargo ( nome da praça na Cohab I ) seria futuramente sua
sogra. Ingressou na Estrada de Ferro Sorocabana, trabalhando inicialmente na estação de Oiti, próxima a
Alambari, fazendo o percurso diário à cavalo. Casouse com Lígia Paes, filha da já mencionada Profa. Izaura e do Chefe da estação de Alambarí, Olímpio Paes,
nascendo, desse matrimônio, o filho Benedicto Vinício Aloise – Professor e Mestre do Desenho, “Botucatuense Emérito”, título concedido pela Câmara Municipal de Botucatu em 2003 ) Como ferroviário transferiu-se para Botucatu, sua terra natal, onde galgou diversos cargos, como portador, conferente, telegrafista,
até alcançar a chefia de um cargo de responsabilidade,
o cargo de “Fiel” do armazém de carga e descarga,
embarque de café, cereais, etc. . . Simultaneamente,
sempre trabalhou em prol da sua querida
A.A.Ferroviária, não visando a cargos, mas sim com
muita dedicação para o engrandecimento do clube. No
excelente livro “O Gigante da Baixada”, mereceu uma
página toda como torcedor símbolo ( sócio Nº01 ).
Aposentou-se no cargo de “Fiel”. Raymundo Luiz Aloisi, faleceu no dia 22 de janeiro de 1996, estando sepultado no Cemitério Municipal de Botucatu “Portal
das Cruzes”.
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Raymundo Penhaforte Cintra, Avenida
Jardim Cambuí – Lei Nº 4.418 de 18/08/2003

Dr. Raymundo Penha Forte Cintra, também conhecido como
Dr.RAY CINTRA, falecido no dia
25 de agosto de 2002, era filho do
Prof. Raymundo Marcolino da Luz
Cintra e da Profa. Leopoldina Pinheiro Cintra, e trineto do fundador de Botucatu, Capitão José
Gomes Pinheiro. Realizou em Botucatu os seus primeiros estudos,
curso primário e secundário, este no antigo “Lyceu de
Botucatu”, atual Colégio La Salle, fundado pelo seu
genitor, ingressando posteriormente na Faculdade de
Direito de Itu. Exerceu em Botucatu o mandato gratuito de Vereador à Câmara Municipal, na legislatura de
1952/1955, agraciado com a comenda CAPITÃO JOSÉ
GOMES PINHEIRO, pela Câmara Municipal de Botucatu. Funcionário por concurso da antiga Estrada de
Ferro Sorocabana, responsável pela escrituração da farmácia dos ferroviários. Ingressou no serviço público
federal em 1941, através de concurso público de âmbito nacional, exercendo na Diretoria Regional dos Correios e Telégrafos de Botucatu diversos cargos de confiança, inclusive o de Diretor Regional, no qual foi aposentado, em 1978, tendo sido agraciado com a comenda BARÃO GUILHERME SCHUCH DE CAPANEMA, outorgada pelo Ministério das Comunicações.
Ocupou o cargo de Diretor da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Botucatu, então subordinada à Instituição Toledo de Ensino. Entusiasta da aviação, na
sua mocidade participou ativamente do Aeroclube de
Botucatu, sendo piloto por ele brevetado. Integrou, por
muitos anos, o corpo de Jurados do Fórum Criminal da
Comarca de Botucatu. Chefiou, por vários anos, o Cartório da 26a Zona Eleitoral de Botucatu. Participou de
inúmeros cursos de aperfeiçoamento. Sócio fundador
do Centro de Estudos. Fundador do Centro Cultural de
Botucatu, em 06/08/1942, integrando a sua primeira
diretoria como tesoureiro e do qual sempre foi um atuante associado. No inicio de suas atividades, juntamente
com o Prof. Djalma José Grohman e Prof. Paulo de
Assumpção Marques, mediante campanha entre os sócios e amigos, deu inicio à formação da Biblioteca do
Centro Cultural. Criou e dirigiu na Rádio Emissora
(PRF-8), em nome do Centro Cultural, um programa
dominical de auditório lítero-musical. Sócio fundador
do Círculo Operário de Botucatu, hoje Circulo de Trabalhadores Cristãos, no qual foi Secretário, Consultor
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Jurídico, Delegado Geral e Presidente. Sócio fundador
da Associação dos Aosentados e Pensionistas de Botucatu, da qual foi Presidente do Conselho Deliberativo.
Membro fundador do Clube Primavera e Recanto dos
Galos e sócio e membro da diretoria do Clube 24 de
Maio, todos extintos. Fundador e membro da primeira
diretoria do Conselho Paroquial da Catedral Metropolitana de Botucatu. Sócio benemérito da Associação
Atlética Botucatuense e do Círculo de Trabalhadores
Cristãos, pelos relevantes serviços a eles prestados e
sócio remido do Botucatu Tênis Clube. Seu pendor para
o jornalismo manifestou-se bem cedo, iniciando como
redator-secretário, revisor e repórter do “Correio de Botucatu”(1940/41); representante e correspondente do
jornal “Correio Paulistano” (1940/42); secretário, revisor e repórter do “Botucatu-Jornal”(1941/42 ); colaborador esporádico de jornais locais e de outras cidades, inclusive da capital. Publicou crônicas na “A Gazeta de Botucatu”. De 1989 a 2001, manteve uma coluna literária no “Jornal de Botucatu”, onde apresentava semanalmente poesias e biografias dos escritores
brasileiros, com comentários e pensamentos célebres.
Publicou, em 1946, um trabalho sobre concursos públicos.

Raymundo Putty, Rua

Rubião Junior – Decreto Nº 3.232/82
Era natural de Veneza – Itália – onde nasceu em 1847.
Contribuiu para o crescimento do Distrito de Rubião
Junior. Nessa época aqui não havia estrada de ferro e
nem asfalto. Raymundo Putty foi o terceiro comerciante do distrito e, acolhia muitos turistas que por aqui
aportavam. Teve os filhos : Luiz Silvio, Maria Giraldi,
João, Alberico, Antonio, Natalina, Ana, Maria Aparecida, Carolina e Luiza Puti Lourenção.

Rangel Pestana, Rua
Centro –

Francisco Rangel Pestana, Jornalista, educador e político brasileiro nascido em Iguaçu, Rio de Janeiro em 1839. Formou-se pela
Faculdade de Direito de São Paulo (1863) e foi um dos fundadores do jornal “Província de São
Paulo” ( primeiro número : 04/01/
1875 ), depois “O Estado de São
Paulo”. Republicano histórico, participou do governo
provisório de São Paulo (1889) sendo eleito Senador à
Constituinte de 1890/1891. Renunciou ao mandato para
te-lo renovado em 1892, embora não assumisse as fun-

303
ções, optando pela Vice-Presidencia do Banco da República. Em 1899 elegeu-se Deputado pelo Rio de Janeiro. Ministro do Exterior, procurou resolver a Questão das Missões, caindo a sua popularidade com o tratado que firmou com a Argentina e que deixou de ser
ratificado pelo Congresso (1890). Foi duas vezes Senador(1889/1909) e Presidente do Estado do Rio de
Janeiro(1900/1903). Quando faleceu, em 1903. Nota:
Conhecida como Rua Nova, da Margem do Ribeirão ou do Sapo – beirava o Ribeirão Lavapés – Em
20 de setembro de 1884, por proposta do vereador
João Morato da Conceição, passou a ser Rangel Pestana. A partir de 1890, passou a ser popularmente
conhecida como rua do Mercado, em vista da construção do mercado muncipal naquela via.

Ranimiro Lotufo,Dr.;Rua

Vila São Judas Tadeu – Decreto Nº 2.060/72
Nasceu em Botucatu aos 23 de
janeiro de 1906. Filho do Reverendo Francisco Lotufo e Dona
Amazília Nogueira Lotufo. Formou-se em Medicina pela Faculdade Fluminense de Medicina.
Exerceu a profissão na Unesp de
Botucatu e em São Paulo. Casouse com Dulce Assumpção Marques Lotufo com quem teve os filhos : Marcio, Lucila,
Eny e Vladimir. Médico pediatra, era possuidor de invejável cultura médica e literária. Foi, na década de
1930, assíduo colaborador da “Folha de Botucatu”. Faleceu em 17 de outubro de 1972.

Raphael Aparecido Prado , Praça

Jardim Vitória – Distrito de Vitoriana – Lei Nº 3.193
de 07/10/1992
Natural de São Carlos(SP), nascido aos 05 de outubro
de 1918, filho de Benedicta Maria Prado; casado com
Nohemia Karan Prado, funcionária pública federal,
nascida aos 15 de setembro de 1918, em Vitoriana, distrito de Botucatu.Raphael foi funcionário da Estrada
de Ferro Santos/Jundiaí ( ex- São Paulo Railway Company ) de 1942 a 1948. Atendente do Hospital Psiquiátrico de Franco da Rocha (SP) de 1950 a 1953.Tabelião do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e Anexos do distrito de Vitoriana de 1954 a 1980.
Faleceu no dia 20 de julho de 1991, em sua residência
à rua Moraes Barros, 32 – Botucatu -

Raphael Laurindo,Prof.; Avenida
Jardim Paraíso – Decreto Nº 1.286/67
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Nasceu em 06 de abril. Professor
de Artes. Era um excelente professor de Artes, lecionou na Escola
Normal ( atual EECA ), onde confeccionou inúmeras carteiras para
as escolas a pedido do governo.
Foi proprietário de uma pequena
industria de móveis. Foi quem fez
todos os entalhes da porta da Igreja Nossa Senhora de Lourdes. Era exímio artista. Chegou a esculpir uma escrivaninha toda em entalhes. Tinha muito orgulho de seu trabalho. Casou-se com Emília Blasi Laurindo nascendo, dessa união, os filhos :
Arnaldo Laurindo ( Secretário da Educação ), Dr. Silvio Laurindo ( médico ); Amélia Laurindo ( professora
); Oswaldo Laurindo ( Professor de Física ) e Alberto
Laurindo ( contador, professor, vereador por 28 anos ).
A famosa revista “Tricô & Crochê” foi escrita pela sua
filha Amélia Laurindo. O Prof. Alberto Laurindo, faleceu em abril de 1935.

Raphael de Moura Campos, Coronel; Praça
Centro – Lei Nº 0.271/18

Nasceu em Tietê, a 28 de outubro
de 1841. Seus pais foram João de
Moura Campos e Ana Cândida de
Souza. Casou-se com Ana Joaquina de Arruda no dia 14 de julho
de 1863, na cidade de Tietê (SP).
Residiu em Botucatu desde 1887
e faleceu nesta cidade em 1918.
Em Tietê ocupou vários cargos
públicos, tais como : Vereador, suplente de Delegado
de Policia e Juiz de Paz. Em 1880, acompanhando a
marcha para o oeste, mudou-se para Botucatu, onde se
tornou grande fazendeiro. Adepto do Partido Liberal
desde a mocidade, aderiu ao Partido Republicano botucatuense, formado por Raphael Ferraz de Sampaio,
Bernardo Rodrigues da Silva, Amando de Barros e
outros. Era da ala amandista. Lavrador, agro-pecuarista, foi uma das alavancas da terra que adotou. Empenhou todos os esforços e capitais para o desenvolvimento da cidade. Tornou-se um líder. Gozava de imenso prestigio político no município. Foi Delegado de
Policia em 1889, várias vezes presidente da Câmara
Municipal e do Diretório Político do Partido Republicano, que serviu até morrer. Vereador em várias legislaturas ( 1902 a 1913 ). Intendente, nomeado pelo Conselho de Intendência, de 1902 a 1903. Durante vários
anos foi presidente da edilidade. Fundador do Clube

RUAS BOTUCATUENSES
24 de maio, sócio-fundador da Misericórdia Botucatuense. Na criação da Escola Normal de Botucatu, o Coronel Moura empenhou todos os esforços junto aos
homens do governo de São Paulo, que eram seus amigos. Em 1910/1911, integrou a Comissão encarregada
dos trabalhos de criação da Diocese de Botucatu e da
Instalação do Seminário Diocesano.

Raphael Picado Gonçalves, Rua
Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.723 de 26/11/1997

Nasceu no dia 12 de julho de 1896,
na cidade de Cáceres, Província da
Espanha. Filho de Antonio Picado
Vaz e de Tereza Gonçalves . Na
Espanha, Raphael, desde a tenra
idade, trabalhava como Jornaleiro
e aos 17 anos de idade, com a permissão de seus familiares, nos meados de 1913, decidiu imigrar para
o Brasil, vindo de navio, numa viagem turbulenta, que
durou 14 dias. Chegando ao Rio de Janeiro, então Sede
da Capital Brasileira, conseguiu seu primeiro emprego
num hotel de luxo, exercendo a função de camareiro e
posteriormente de garçon, tendo facilmente conquistado a admiração de seus patrões e colegas de serviço.
Após alguns anos, influenciado pelo desenvolvimento
do interior paulista, decidiu aventurar-se no Estado de
São Paulo, escolhendo a cidade de Botucatu, para fixar residência. Em 01 de agosto de 1921, foi admitido
como ferroviário, na extinta Estrada de Ferro Sorocabana, na função de lenheiro. Após algum tempo, foi
transferido como trabalhador da Via Permanente, chegando a exercer o cargo de Encarregado de Turma. Pela
sua dedicação e assiduidade, mais tarde foi transferido
para a Seção de Escala, atuando como Chamador e posteriormente como Escalante, aposentando-se em 19 de
janeiro de 1954, na função de Repórter de Locomotivas do Depósito de Botucatu. Após seu ingresso na ferrovia, Raphael Picado Gonçalves , naturalizou-se brasileiro, cujos documentos de sua naturalização, foram
assinados pelo Presidente da Republica , Dr. Getulio
Dorneles Vargas. Casou-se com a Sra. Pedrina Florêncio e dessa união nasceram oss filhos José Picado Gonçalves e Luiz Picado Gonçalves, ambos já falecidos.
Seu primeiro casamento durou poucos anos, pois, sua
esposa, vitima de uma doença grave, veio a falecer,
deixando os dois filhos ainda muito pequenos. Nessas
circunstancias, Raphael decidiu contrair um segundo
matrimonio. Conheceu a Sra. Rosaria Amélia Pereira,
também viúva, com duas crianças também pequenas :
Joaquim Bueno, com três anos e Elza Bueno, com hum
ano, hoje, ambos falecidos. Em meados de 1931, casa-
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ram-se na igreja e em 26 de fevereiro de 1935, casaram-se no Civil. Dessa união, nasceram os filhos : Álvaro Picado Gonçalves, que foi vereador à Câmara Municipal de Botucatu, Nelson Picado Gonçalves, Jair Picado Gonçalves e Maria Lúcia Picado Gonçalves, sendo estes três últimos falecidos. Raphael Picado Gonçalves era membro da Irmandade do Santíssimo Sacramento e, sua esposa da Irmandade do Sagrado Coração
de Jesus, Paróquia da Catedral Metropolitana de Botucatu. Ambos participaram ativamente das programações da Igreja e eram membros efetivos da Comissão
Permanente Pró-Construção da Sé Catedral e deram
muito de si para a realização desse sonho. Moradores
antigos na parte baixa da Vila São Lúcio, foi uma das
primeiras famílias a construir residência no inicio da
Rua Nelo Cariola. Desde então, Raphael passou a liderar os movimentos reivindicatórios do local, visando
os benefícios de melhoria pública. Juntamente com o
morador Brasilio Catharino, iniciaram uma campanha
de adesão, visando angariar fundos para a compra das
manilhas necessárias para a instalação da rede de esgoto, doando-as à Prefeitura Municipal, para a execução dos serviços. Foi também um batalhador junto à
Classe Ferroviária, sendo um dos fundadores da Associação dos Ferroviários Aposentados e Pensionistas da
Estrada de Ferro Sorocabana. Raphael Picado Gonçalves, sempre foi uma pessoa ativa, muito simples e muito
querido pela maneira educada de tratar seus semelhantes. Era também muito conhecido e estimado pela classe
política de nossa cidade. Faleceu no dia 11 de maio de
1961, aos 65 anos de idade, foi sepultado no cemitério
“Portal das Cruzes”.

Raphael Serra, Avenida
Vila Eny – Decreto Nº 3.370/83

Homem de grande importância na
formação de nossa maravilhosa
cidade. Nascido na Itália em 15 de
dezembro de 1892. Foi grande fazendeiro. Casou-se com Tereza
Serra, com a qual tiveram os filhos
: Clara, Carmelita, Amélia. Conhecido por “Coronel”, adorava trabalhar no campo. Através dos
anos, construiu um importante patrimônio no qual fazia parte uma pedreira. E desta fez doações de pedras
para que as ruas de nossa cidade pudessem ser calçadas, principalmente a rua Amando de Barros. Humilde, trabalhador, Raphael Serra faz parte da nossa história. Faleceu no dia 25 de junho de 1982.

Raphael Silveira Campos, Rua
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Vila Formosa – Distrito de Rubião Junior – Lei Nº 3.033
de 12/09/1990
Nasceu em Bofete (SP), no dia 24 de agosto de 1903,
filho de Adolpho Rodrigues da Silveira e Raphaela da
Silveira Campos. Casado com Maria Cristina do Amaral, no dia 25 de setembro de 1924, nascendo, dessa
união : Flaminio, casado com Diva do Amaral; Julio,
casado com Cinira Bruder Amaral; Ione, Evan Silveira
Souza, casada com Francisco Souza Filho; Helenice
Silveira Pinson, casada com Anézio Pinson; Deoclécio, casado com Vera Silveira Amaral e Nilza Amaral
Silveira Coine, casada com Antonio Coine. Foi proprietário rural no município de Bofete – Fazenda Barra
Mansa. Mudou-se para Botucatu em 1945, onde residiu até o seu falecimento.Raphael Silveira Campos, faleceu em 14 de setembro de 1986.

Raul Gomes Pinheiro Machado, Praça
Vila Assumpção – Decreto Nº 2.467/77

Nasceu em 27 de março de 1893 e
faleceu em 18 de junho de 1961.
Casado com a Profa. Gessy Ferraz
Nogueira.Engenheiro Agrônomo.
No Ministério da Agricultura, na
Divisão de Defesa Sanitária Vegeral publicou “Informações sobre o
Expurgo dos Produtos Agrícolas
em Câmaras a Vácuo Parcial”. Foi Diretor da Inspetoria de Defesa Vegetal por várias vezes. Foi Delegado
dos Engenheiros Agrônomos junto à Associação Paulista de Agronomia. No loteamento Santa Terezinha,
em Botucatu, doou o quarteirão onde está construída a
igreja de Santa Terezinha, cuja praça leva o seu nome.
Tiveram os filhos : Dr. Tácito Pinheiro Machado e Profa. Vera Gomes Pinheiro Machado de Carvalho Pinto.

Raul Torres, Rua

Jardim Brasil – Decreto Nº 1.950/71
Raul Montes Torres, nasceu em
Botucatu no dia 11 de julho de 1906
e faleceu em São Paulo no dia 13
de agosto de 1970. Filho de José
Montes Torres e Josefa Camacho
Torres, imigrantes espanhóis que
vieram para Botucatu em 1898, trazidos pela propaganda das terras da
cidade paulista. Em 1920 a família
de Raul Torres transfere-se para
São Paulo onde, o jovem composi-
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tor vai trabalhar de lenheiro. Ingressa, em 1922, como
funcionário da Estrada de Ferro Sorocabana. Participa
do grupo “Turunas Paulistas” que faziam emboladas e
versos divertidos. Gravou, a convite de Cornélio Pires,
a música “Galo de Crista”, de sua autoria. Seu primeiro sucesso foi “Olhos de Morena” gravado, também,
em 1929. Foi artista da Radio Record. Em 1932 foi
para a Radio Cruzeiro do Sul, permanecendo por sete
anos nessa emissora. No mesmo ano formou a célebre
“Embaixada”, composta por dois violões, flauta, cavaquinho e pandeiro. Com a “Embaixada”apresentou-se
pelo Brasil a também Paraguai. Em 1939, Raul Torres
casou-se com Assunção Fernandes, indo morar na casa
que mandou construir, na rua Germaine Buchard, no
Bairro das Perdizes, onde viveria o resto de sua vida.
Formou, em 1942, junto com o acordionista Rieli, e
Florêncio o trio mais famoso do rádio “Os Três Batutas do Sertão”, que apresentaram programa na Rádio
Record durante quase 30 anos. Foi um dos pioneiros
do Rádio no Brasil, e está entre os artistas mais importantes da música sertaneja, constituindo-se durante
décadas, com seus programas de rádio e diversas apresentações, um sucesso permanente.

Raymundo Marcolino da Luz Cintra, Rua
Jardim Brasil – Decreto Nº 2.875 de 11/11/1980

Nasceu em Itu em 01 de fevereiro
de 1887. Aprendeu a ler, escrever
e contar com o seu pai, Luiz Manoel da Luz Cintra, fundador do
primeiro grupo escolar de São
Paulo. Fez o ginásio e Humanidades no Colégio São Luis dessa cidade e no Seminário Menor de Pirapora. Fez o curso trienal à Universidade de Filosofia na Faculdade Metropolitana, anexa à Universidade Gregoriana de
Roma. Em 1912 foi professor do Seminário de Botucatu e professor do Colégio Santa Marcelina. Em 1914
casou-se com a desenhista e pintora Leopoldina Pinheiro Cintra e nessa época iniciou seu trabalho jornalístico. Fundou, em Botucatu, o “Correio do Sul” e no ano
seguinte, em Itapetininga, “O Diário”e “A Notícia”, ao
mesmo tempo que lecionava português, latim e literatura na Escola Normal dessa cidade. Em 1926 fundou
o Liceu de Botucatu, oficializado o primeiro ginásio
na zona sorocabana. Em 1930 fundou “O Jornal” e logo
em seguida dirigiu o “Correio de Botucatu”. Foi um
dos fundadores do Centro Cultural de Botucatu e do
Círculo Operário de Botucatu. Membro-fundador da
Academia Botucatuense de Letras. Colaborou nessa
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época para a “Folha da Manhã”e “Correio Paulistano”
de São Paulo, e para jornais de Itu e Itapetininga. Sempre esteve ligado à filosofia e ao jornalismo, às obras
sociais e cristãs. Pelas suas atividades jornalísticas recebeu, em 1962, medalha de mérito dada pela Associação Paulista de Imprensa de São Paulo e o título de
Cidadão Botucatuense. Faleceu em Botucatu em 01 de
março de 1978.

Regente Feijó, Rua
Vila Real –

Diogo Antonio Feijó, eclesiástico e politico brasileiro. Nasceu
em São Paulo, em principio de
agosto de 1784. Faleceu aos 10
de novembro de 1843, na mesma
cidade. Recebeu ordens de presbítero em 1807. Deputado no parlamento de Lisboa (1820), apregoou desassombradamente a separação do Brasil de Portugal, o que motivou a perseguição movida pelos lisboetas aos deputados brasileiros, atingindo-o também. Eleito Deputado pela Província de São Paulo, em 1826, propôs a abolição do celibato clerical, do que se retratou posteriormente. Ministro da Justiça em 1831,dedicou-se à repressão dos
movimentos insurrecionais daquela época. Escolhido
em 1833 para Senador pela Província do Rio de Janeiro e eleito Bispo de Mariana a 11 de outubro de 1835,
não aceitou o bispado por modéstia ou interesses políticos. Logo no dia seguinte, 12 de outubro de 1835,
assumia o cargo de Regente do Império, abandonandoo a 18/09/1837. Na revolta liberal de Sorocaba toma
parte ativa, o que lhe custou uma prisão de período
diminuto. Desterrado para o Estado do Espírito Santo,
em 1842, lá permaneceu durante seis meses, para voltar em dezembro ao Senado, onde responderia a um
processo de conspiração de que, afinal, se saiu
vitorioso.Deixou, além de opúsculos e diversos discursos de valor, “Lógica das Noções, Preliminares de Filosofia” e a rumorosa “Demonstração da Abolição do
Celibato Clerical”. Feijó reformou e disciplinou o exército, protegeu a colonização estrangeira, regulamentou a instrução primária na Corte.

Reinaldo Honorato, Rua

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4.380 de
30/04/2003
Nasceu em Botucatu(SP) em 08 de setembro de 1963.
Filho de João Honorato e Conceição Rodrigues Honorato. Realizou seus estudos no Grupo Escolar José
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Gomes Pinheiro e , posteriormente na Escola José Pedretti Neto. Durante 12 anos exerceu a função de Soldado da Policia Militar, falecendo em 17 de julho de
1991.

Reinaldo Senger, Rua

Vila Pinheiro – Decreto Lei Nº 2.279 de 14/03/1975
Nasceu em Sorocaba no dia 1o de
Maio de 1891, casado com a Sra.
Engracia Magalhães Senger em 26
de julho de 1913, com sete filhos :
Olga, casada com Alberto Teciano; Tibério, casado com Inês Fernandes Senger; Napoleão Senger
Magalhães, casado com Cecília
Rosa Senger; Esther casada com
Luiz Contim; Conceição Senger Fattori, casada com
Moacyr Fatorri; Nelson, casado com Lucia Picado
Gonçalves Senger; Douracy Senger Gandim, casada
com José Gandim. Reynado Senger, vindo de Sorocaba, por sua transferência , exercia a função de Maquinista na então Estrada de Ferro Sorocabana, e por motivos de saúde, foi afastado dessa função, passando a
prestar serviços no escritório do Depósito de locomotivas de Botucatu, sendo transferido para a categoria
de escriturário até a sua aposentadoria. Reynaldo sempre residiu na Vila dos Lavradores, gozando ali de grande amizade e carinho daquela população. Com esforço
conseguiu comprar uma chácara naquele bairro, onde
mais tarde, por solicitação do então Prefeito Municipal Dr. João Maria de Araújo, cedeu parte de sua propriedade, para a continuidade da abertura das ruas Rodrigues César e Milton Meris Jaqueta, sem qualquer
indenização ou ônus da municipalidade. Reynaldo, a
pedido de seus amigos, ingressou na política local, disputando o cargo de Vereador que pela votação ficou
como o 1o Suplente, vindo posteriormente a assumir a
cadeira de Vereador apresentando diversos projetos
sempre em beneficio da cidade, pois naquela época os
vereadores trabalhavam por amor à cidade, sem qualquer remuneração. Reynaldo Senger faleceu em 04 de
julho de 1965.

Renato da Silva Cardoso,Prof.; Rua
Vila Nelo Cariola – Decreto Nº 2.400 de 06/07/1976.

Nasceu em Botucatu, no dia 23 de janeiro de 1915, era
filho de Leônidas da Silva Cardoso e Laura Cheque
Cardoso. Seu progenitor foi Prefeito de Botucatu, em
1933. Formou-se pela antiga Escola Normal de Botucatu e exerceu a profissão de Professor Primário na
Escola Municipal “Dr. Costa Leite”e Diretor da mes-
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ma. Lecionou ainda por 30 anos
como Preparador de alunos para
ingresso ao curso ginasial, anexo
à Escola Normal. Deixou, por seu
falecimento, ocorrido em 05 de
maio de 1976, a Profa. Diva Sacre
Cardoso, com quem teve um único filho, Renato da Silva Cardoso
Filho. Residiu nesta cidade os 62
anos de sua vida, onde dedicou-se e sempre contribuiu
com os interesses sociais desta cidade, com persistência, muito trabalho, competência e organização. Foi Tesoureiro da APAE, da Creche “Criança Feliz”, da Caixa Beneficiente dos Funcionários Aposentados da Prefeitura Municipal de Botucatu. Ajudou no Artezanato,
no Asilo, e quantos a ele recorreram, principalmente
os mais humildes. Foi funcionário da Cia. Telefônica
Local, onde era motivo de grande estima por parte de
seus colegas, pela sua competência e solidariedade. Era
admirado pela sua simplicidade, competência. Sempre
esforçado, onde tudo que realizava era com perfeição
e muito trabalho. Sendo um grande conhecedor das Leis
Trabalhistas, lutou com grande persistência por um processo onde beneficiou várias viúvas de funcionários
da Prefeitura Municipal de Botucatu. Professor Renato, como era carinhosamente conhecido, foi um exemplo de solidariedade e um espírito altruísta, difícil de
se encontrar.

Republica do Togo, Alameda
Centro – Decreto Nº 2.465/77

Republica Togolesa, cuja capital é
Lomé. Nacionalidade; Togolesa;
Língua: francês, kabie e euê ( oficiais ) Religião : animismo, cristianismo e islamismo. Data nacional : 27 de abril. Localiza-se a Oeste da África. Área :
56.785 Km2.Limites: Burkina (N); Benin (L); Golfo
da Guiné (S); Gana (O).História : Criado artificialmente
durante a corrida européia por colônias na África, o
pais é um protetorado alemão até a primeira guerra mundial ( 1914-1918 ), quando é dividido entre a França e
a Inglaterra. Em 1956 a parcela britânica do Tôgo se
junta à Costa do Ouro, que mais tarde passa a se chamar Gana. A parte francesa ganha autonomia limitada
e, em 1960, a independência.

Ricardo Alpidio Sarzi, Rua

Jardim Ypê – Lei No. 4.874 de 18 de fevereiro de 2008.
Nasceu em São Manuel (SP) no dia 04 de setembro de
1917.Filho de João Sarzi e dona Bianca Frangucci, ita-
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lianos. Foi casou-se em 19 de novembro de 1938 na cidade de São
Manuel com a Sra. Rozaria Salazari Sarzi, sendo seus filhos : Elza
Sarzi Ignácio, Noemia Sarzi Oliveira, Roberto João Sarzi e Luiz
Carlos Sarzi. Foi admitido como
funcionário da Prefeitura Municipal de Botucatu em 13 de janeiro de 1950, no cargo de
Serviços Gerais. Aposentou-se em 14 de agosto de 1979
no cargo de Calceteiro-Feitor, Padrão “G”, lotado no
Setor de Assentamento de Guias e Sargetas. Foi sóciofundador da Associação dos Funcionários Públicos
Municipais de Botucatu – sócio No.108 – A Associação foi fundada em 13/09/1963. Ajudou, sobremaneira, juntamente com outros funcionários, na construção
da sede localizada no Porto Said ( Rio Bonito ).Ricardo Alpidio Sarzi, faleceu em Botucatu, no dia 09 de
dezembro de 1982.

Ricardo Zanotto, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto Nº 2.367/75
Nasceu no dia 02 de março de
1872, na cidade de Mestrino em
Podova, na Itália.Filho de Angelo
Zanotto e Luiza Gotardi. Em 1888,
consta que aqui chegou aos dez
anos de idade em companhia dos
pais e irmãos. Faziam parte da segunda leva de imigrantes destinados a substituir na lavoura os escravos libertos pela princesa Isabel. Foram levados para
a fazenda do Vitóca de propriedade da Condessa de
Serra Negra.Passados os primeiros meses, como era
um garoto vivo e esperto, ativo e muito inteligente,
despertou a atenção do Maneco Conceição, que dirigia
a fazenda e o levou para a sede da casa grande para
ajuda-lo na rotina diária de manuseio de papéis, cadernetas, etc...Aprendeu rapidamente o português e logo
assumiu toda a escritura da fazenda. Já adolescente,
como havia percebido que os colonos e diversos moradores das redondezas constantemente pediam licença
para irem à cidade a fim de fazerem pequenas compras, solicitou e obteve do administrador, permissão
para montar uma vendinha afim de resolver esses problemas, evitando perdas desnecessárias de tempo. Foi
assim que nasceu o primeiro negociante da família
Zanotto. Casou-se com Vitória Borsatti que lhe deu os
filhos : Angelo, Osvaldo, Orlando, Ovídio, Izolina,
Helena, Lucia,Maria, Holanda. Anos depois, montou
com os irmãos Guilherme, Guido e Ermenegildo uma
loja no Bairro Alto e posteriormente uma filial na rua
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Amando de Barros, esta dirigida por Guilherme. Operavam com a firma comercial Ricardo Zanotto e Irmãos.
Adquiriu também grandes glebas de terra que depois
vendeu, conservando alguns terrenos no Bairro da Estação, na esquina da atual Major Matheus com Galvão
Severino, onde construiu residências, armazéns, lojas,
máquinas de beneficio de arroz e café, centralizando
as operações da firma.Possuíam uma filial na cidade
de Ourinhos. Após separar-se dos irmãos, constituiu
outra empresa que passou a operar como Ricardo Zanotto e Cia. Devido ao grande volume de operações da
empresa, fundou a Casa Bancaria Ricardo Zanotto e
Cia, a única no gênero na região.Em 1928/29 foi designado vereador para representar o Bairro da Estação
( Vila dos Lavradores ).Foi Vice-Presidente da Associação Comercial de Botucatu. Negociante, como é de
praxe, era manso, jovial, afável e sorridente. Hábil conversador conhecia bem os sentimentos humanos e logo
de inicio percebia a índole do interlocutor, essenhorando-se da situação com tanta sutileza que obrigava o
individuo a revelar até o que não desejava.Ricardo
Zanotto foi um forte. Temperamento reservado, quase
introspectivo, de atitudes claras e bem definidas, nunca o senti vacilar, nem nas horas mais difíceis, mesmo
quando doente, o que era raro, não deixava transparecer o fato com queixas ou lamurias, apenas recolhia-se
para o seu quarto. Jamais proferiu um blasfêmia , o
que era comum entre os italianos da época. Talvez por
ser católico fervoroso, levantava-se às cinco horas e as
cinco e trinta já estava na missa. Devido à sua determinação, foi o que hoje chamaríamos de dominador, pois
em qualquer assunto que envolvesse a família era a
sua, a última palavra.Possuía enorme capacidade de
aplicar inteligentemente seus conhecimentos para resolver qualquer tipo de problema , desde questões contábeis, mecânicas, elétricas e até domésticas. Vivia em
constante atividade, sempre ocupado em executar qualquer trabalho útil, parando apenas para as refeições e
estendendo-se às vezes até tarde da noite, tinha grande
fé no trabalho que julgava ser a fonte de tudo. Amor à
terra e ao trabalho era seu lema e sua fixação.Ricardo
Zanotto foi o primeiro tesoureiro a ser empossado pela
Comissão de Obras. Cedeu , gratuitamente, seu caminhão “Ford”para colaborar na construção da Igreja. Ricardo Zanotto veio a falecer em Botucatu, na sua residência na rua Galvão Severino, em 13 de junho de 1959.

Ricieri Paganini, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.135/82
Filho de imigrantes italianos, nasceu na cidade de Boa
Esperança do Sul, Estado de São Paulo, no dia 19 de
novembro de 1898. Mudou-se para Botucatu em 1908
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onde residiu até o seu falecimento em 27 de abril de 1978. Casouse com Rosa Lonzaro e tiveram
cinco filhos : Reginaldo, Ruth,
Raul, Rui e Regina. Quando moço
foi alfaiate e depois porteiro de
grupo escolar, trabalhando no antigo Grupo Escolar José Gomes
Pinheiro e após no Raphael de Moura Campos, onde
trabalhou por 30 anos. Na juventude foi um grande futebolista época em que recebeu o apelido de “tigrão”por
ser ótimo jogador. Foi casado por 52 anos e residiu por
40 anos na rua Cardoso de Almeida. Amou o grupo
Raphael de Moura Campos; conseguiu muitas melhorias para essa escola como: reformas, equipamentos
para montar a cozinha, telefone e verbas. Aposentouse aos 66 anos e gozou sua aposentadoria por 14 anos.
Era um verdadeiro esportista.

Rigo Berto Palombarini, Rua
Vila São Lúcio – Decreto Nº 1.817/70

Nasceu em Botucatu, aos 23 de setembro de 1900.Filho de João Palombarini e Mariana Pelicia. Casou-se com a Sra. Rosa Protto Palombarini, união que lhe proporcionou seis filhos : Anselmo, Amabile Palombarini dos Santos, Geni
Palombarini, Joventino Palombarini, José Palombarini e Pedro
Paulo Palombarini. Rigo Berto trabalhou como caminhoneiro na empresa Paula Souza, perto de Itatinga,
no transporte de barbatimão. Posteriormente, adquiriu
um automóvel e foi trabalhar como motorista de táxi.
Ficou tão conhecido nessa profissão que lhe deram o
apelido de “Lamparina”. Rigo Berto Palombarini era
um homem muito dedicado à profissão e, lutava para o
bem estar da família; chegou a construir sete casas,
uma para cada filho e uma para ele. Faleceu no dia19
de junho de 1970.

Rio Branco, Visconde

Vila Rodrigues/Centro/Vila Padovan – Lei de 11 de
janeiro de 1894.
Senador do Império Brasileiro.
José Maria da Silva Paranhos nasceu em Salvador/Bahia em 1919.
Filho de um negociante português, cursou a Academia da Marinha
(1836/1840) e a Escola Central
(1841/1844). De ambas seria pro-
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fessor, pois veio a dirigir a Escola de Engenharia, depois Politécnica, de 1874 a 1877. Deputado Geral pelo
Rio de Janeiro, a partir de 1848, e Senador por Mato
Grosso, nemeado em 1862, foi por cinco vezes ministro de Estado e Presidente do Gabinete de 1871/1875,
o mais longo de todo o regime monárquico. Grão-mestre da Maçonaria, iniciou sua carreira no Partido Liberal, para se tornar, mais tarde, um dos chefes mais destacados do Partido Conservador . Em 1851, seguiu para
o Uruguai como secretário de Honório Hermeto, futuro Marquês do Paraná, na sua missão ao Prata. Nomeado Ministro residente em Montevidéu, ali permaneceu até 1853, quando retornou ao Rio de Janeiro para
assumir a pasta da Marinha e pouco depois a dos Estrangeiros (1855). Voltaria ainda ao Rio da Prata (1857)
e ao Ministério dos Estrangeiros (1858) e desempenharia nova missão em Buenos Aires e Montevidéu
(1864), cabendo-lhe a comunicação oficial de que o
Brasil aceitava a guerra iniciada pelo Paraguai, com o
apresamento do navio “Marques de Olinda” e a invasão de Mato Grosso. Como Ministro dos Estrangeiros
do Gabinete Itaboraí (1868) firmou com argentinos e
paraguaios o tratado preliminar da paz, a que aderiu
em seguida o Uruguai (1870) Na chefia do Poder Executivo, Paranhos foi o responsável pela importante reforma social da Lei do Ventre Livre, procurando estabelecer gradativamente a extinção do cativeiro no Brasil. A par das realizações materiais, com o ativamento
da construção da Estrada de Ferro Pedro II, atual Central do Brasil, a inauguração do cabo submarino e melhoramentos urbanos no Rio de Janeiro, promoveu o
governo o primeiro recenceamento geral do país e a
reforma judiciária. Faleceu em 1880, em conseqüência de um câncer.

Rivaldo Biral, Rua

Residencial Santa Helena – Lei Nº 4.989 de 04/11/2008
Nasceu no dia 04 de junho de
1960, em Botucatu/SP. Filho de
Waldomiro Biral e de Gertrud Jauch Biral. Trabalhou com o seu pai,
durante um ano, como auxiliar de
eletricista. Logo após foi funcionário da Eletro Rádio como ajudante de eletricista. Foi funcionário da Caio por quatro anos e da
Duratex. Durante nove anos foi sócio da Serralheria
“Primos” e, posteriormente, foi proprietário da Oficina “ R Biral Portões” por dez anos. Faleceu em Botucatu no dia 21 de janeiro de 2007, aos 46 anos de idade.
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Ritt,Dr.;Rua

Jardim Dona Nicota de Barros – Lei de 119 de 16 de
agosto de 1935.
Antiga rua da Bella Vista
Dr. Cristiano Alberto Viana Ritt,
foi advogado e Promotor Público
em Botucatu por volta de 1888.
Membro ativo do Grupo de Propaganda dos Presidencialistas contra o Império, ao lado de personalidades da época : Prof. Salvador
Benedito Galvão, Prof. Azurara,
Luiz Augusto Tavares (tabelião), Raphael Ferraz de
Sampaio( Intendente ) e Dr. Rangel Pestana. Desempenhou as funções de vereador nos anos de 1887, 1888
e 1889, até a proclamação da Republica. Essa denominação de “Rua Dr. Ritt” em 1894, dada à antiga rua
Bela Vista ou rua da Cadeia Nova. Pelo Decreto Nº
395, de 09 de maio de 1931, o nome de Rua Dr. Ritt foi
substituído pelo de Rua Siqueira Campos. O Prefeito
Carlos César reconduzindo o nome de Dr. Ritt para
uma via desta cidade, praticou um ato acertado, desfazendo uma injustiça.

Roberto Bardella, Rua

Porto Said – Lei Nº 4.614 de 14/12/2004
Nasceu em 11 de agosto de 1918, em Capão Bonito,
atual distrito de Rubião Junior. Filho de Xisto Bardella e Maria Fabiana. Ainda criança mudou-se de Rubião Junior para a Vila dos Lavradores, onde seu pai
fundou uma chácara, conhecida como Vila Bardella.
No dia 01 de dezembro de 1939, foi admitido na extinta Estrada de Ferro Sorocabana , como Ajudante de
Motorista, aposentando-se no dia 1o de setembro de
1975, como Motorista.Casou-se com Maria Aparecida
Lopes Bardella, com quem teve seis filhos : Maria José,
Neusa Maria, José Roberto, Paulo Sergio, Beatriz de
Lourdes e Sandra Regina.Faleceu em 16 de fevereiro
de 1985.

Roberto Caricati, Rua

Vila Paulista – Decreto Nº 2.579 de 13/07/1978
Roberto Caricati, o “carica”, como era conhecido, nasceu em Botucatu aos 04 de maio de 1945. Era filho de
Francisco Caricati e Maria Areias Caricati. De estatura baixa, olhos e cabelos castanhos, apesar de apresentar ser muito sério era muito brincalhão e tinha muitos
amigos. Freqüentou o grupo escolar “José Gomes Pinheiro” e o ginasial no Instituto de Educação “Dr. Cardoso de Almeida” e o Ginásio Diocesano Nossa Se-
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nhora de Lourdes, atual La Salle. Desde pequeno relacionava-se muito bem com todos. Foi lobinho e depois
escoteiro quando o Monsenhor Melhado de Campos
organizou o Grupo de Escoteiros “Padre Anchieta”. Aos
12 anos de idade, em 1957 perdeu o pai. Aos Dezesseis
anos começou a trabalhar na Cúria Diocesana, emprego arrumado pelo padre Silvio Dario a pedido do professor João Queiroz Marques. Na Cúria mantinha amizade com todos os padres principalmente o padre Rui
e com o senhor Arcebispo Dom Henrique Golland Trindade. Gostava muito de esporte e fazia, com muita dedicação ginástica de solo, natação e beisebol. Faleceu
no dia 23 de agosto de 1964 vitima de um pavoroso
desastre quando voltavam de Avaré onde tinham ido
defender o nome de Botucatu em um jogo de beisebol
e vibravam a vitória.

Roberto Luiz dos Santos, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 4.861 de 10/12/
2007
Nasceu em 08 de março de 1925,
na cidade de Óleo/SP. Mudou-se
para Botucatu com 12 anos de idade. Filho de Pedro Luiz dos Santos e Joana Walter do Prado. Casado com Antonieta Esther Berto
dos Santos com quem teve os filhos Regina Helena, Virginia Helna, Mariângela Esther Berto, Luiz Eduardo, Carlos
Eduardo, Silvia Helena, José Eduardo, Roberto Eduardo, Claudia Helena e Patrícia Helena dos Santos. Formou-se em Contabilidade pela Escola Técnica de Comércio “ Nossa Senhora de Lourdes” La Salle. Trabalhou como Inspetor de Alunos no Colégio Arquidiocesano La Salle. Trabalhou na Cia Paulista de Força e
Luz como Estatístico. Entrou para a Fiscalização do
Estado em 1952 como Auxiliar de Fiscalização de Estradas de Rodagem em São Manuel/SP, Bauru/
SP,Palmital/SP e Ourinhos/SP. Trabalhou como Presidente de Seção Eleitoral entre 1970 e 1977. Em 1973
foi nomeado Chefe dos Fiscais de Renda de Botucatu,
do Posto Fiscal de Botucatu, aposentando-se neste cargo. Foi membro fundador do Botucatu Tênis Clube e
da Associação Atlética Botucatuense, onde trabalhou
como Tesoureiro. Residiu em Botucatu por 61 anos.
Roberto Luiz dos Santos faleceu em 1º de março de
2000.

Roberto Sidney Bueno, Avenida

Jardim São Vicente – Lei Nº 3.738 de 02/03/1998
Nasceu na cidade de Botucatu, em 12 de novembro de
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1955, sendo filho de Ubirajara Bueno e Hilda Coelho
Bueno. Começou a trabalhar muito jovem. Fez parte
do quadro da Radio Emissora de Botucatu, como técnico de som. Trabalhou na industria Duratex S/A e, na
compra e venda de produtos de laticínio. Seu amor pelo
esporte ficou registrado em Botucatu, com passagem
vitoriosa por muitas equipes : Rodoviário Atlético Clube – Vice-Campeão de 1972; Ferroviária – Campeão
de 1973; Botucatu Atlético Clube – Campeão de 1973
e, também, Pardinho – Campeão de 1981. Atuando pela
Ferroviária no Campeonato de 1973, foi considerado o
melhor zagueiro central. Tendo em vista o reconhecimento de seu talento, foi conduzido a um teste profissional da SE Palmeiras, na época áurea da academia
de Ademir Daguia, Luiz Pereira, Dudu, Leão, etc. Quis
o destino que não ficasse pelo impecilho da idade, que
na ocasião já tinha 18 anos, mas categoria e competência sobrava em campo. Desiludido talvez pela não permanência desistiu do profissionalismo. Já veterano
obteve passagem vitoriosa pelo campeonato amador de
Sorocaba, onde sagrou-se Campeão. Em 1986 encerrou sua passagem pelos gramados de Botucatu, como
Vice-Campeão pela CAIO. Vitima de um terrível acidente automobilístico, faleceu em 17 de agosto de 1994,
deixando a esposa Adriana Cristina Andrade Bueno e
a filha Carolina Bueno.

Rodolfo Devidé, Rua

Vila São Luiz – Decreto Nº 2.648 de 16/01/1979
Nasceu em Botucatu, aos 02 de
fevereiro de 1902. Jovem ainda,
começou sua atividade como comerciante, no armazém de seu pai
José Angelo Devidé, sito à rua
Visconde do Rio Branco, 179, em
Botucatu. Muito estimado pelos
fregueses, pela sua simpatia , educação e desenvoltura de sua atividade comercial, destacou-se e conseguiu grande êxito. Seu pai José Angelo Devidé, notando o valor do
jovem comerciante, concordou com a idéia de abrir um
armazém no Bairro de Santo Antonio de Sorocaba, onde
construía-se a estrada e, assim aquele lugarejo teve seu
primeiro armazém, que se chamou “Devidé & Cia”.
Sua inteligência e entusiasmo, contagiou todos os que
o procuravam no armazém, para compras, conselhos,
orientação, tornou-se um líder naquele lugarejo. Casou-se em 1923, com Manoela Rosa Rodrigues, esposa dedicada, que trabalhou com ele ombro a ombro,
para conseguirem o seu ideal, foi a musa de sua vida,
com ela teve cinco filhos. Rodolpho Devidé, teve naquele armazém, uma existência proveitosa e feliz. Foi
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útil aos seus semelhantes, deixou recordações aos que
o conheceram. Possuía um caminhão “Chevrolet” para
transportar mercadorias de Botucatu à Santo Antonio
de Sorocaba e, uma “jardineira” meio de transporte
coletivo que fazia a linha Botucatu-Santo Antonio.
Rodolpho Devidé, faleceu em Botucatu aos 1o de junho de 1930.

Rodrigues Alves, Conselheiro; Rua
Vila Moreira – Lei Nº 56 de 03 de março de 1937.
Antiga rua São Benedito.

Presidente da República no período de 1902/1906, Rodrigues Alves nasceu 1848 em Guaratinguetá (SP). Formado pela Faculdade
de Direito de São Paulo (1870),
foi nomeado no mesmo ano, promotor de Guaratinguetá. Deputado Provincial ( 1872/1879 ) e Geral ( 1885/1889 ), exerceu pela primeira vez a presidência de São Paulo em 1887, obtendo em seguida o
título de Conselheiro. Filiado ao Partido Conservador,
aceitou contudo a República, sendo indicado e eleito
Deputado à Constituinte de 1890/1891, na chapa de
conciliação da política paulista. Nos primeiros meses
do governo de Floriano Peixoto, ocupou a pasta da
Fazenda ( 1891 ). Senador Federal ( 1893/1894 ), voltaria àquela pasta, com Prudente de Morais, quando
delineou o plano de consolidação da dívida externa,
conhecido como funding-loan, concluído por Bernardino de Campos e executado por Joaquim Murtinho.
Novamente Senador ( 1900/1902 ), na aliança com
Campos Salles, em torno da política dos governadores, sucedendo-o na Presidência da Republica. O quatriênio de Rodrigues Alves foi o mais brilhante de todos os governos da chamada Republica Velha. Entre
os seus ministros, destacou-se o Barão do Rio Branco,
que continuaria a dirigir a política externa brasileira
nos quatriênios seguintes até a sua morte (1912). O
saneamento e a remodelação do Rio de Janeiro constituíram a tarefa primordial da administração pública.
Para realizá-la, enfrentou o Presidente, forte oposição
e até mesmo um levante armado, a revolta do “QuebraLampião”. Nessa obra , os principais auxiliares de
Rodrigues Alves foram : Osvaldo Cruz, que promoveu
o saneamento da cidade; Francisco de Frontin, que presidiu a comissão construtora da Avenida Central, atual
Rio Branco; e Pereira Passos, o prefeito que o Barão
do Rio Branco chamou, talvez com certo exagero o
“Huysmans brasileiro”. Não podendo fazer o seu sucessor na Presidência da Republica, retornou Rodrigues Alves a Presidência de São Paulo no quatriênio
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1912/1916, já com a saúde um tanto abalada, chegando mesmo a ser substituído pelo vice-presidente Carlos Augusto Pereira Guimarães, de 11 de outubro de
1913 a 4 de janeiro de 1915.Em 1918, quando se cogita da sucessão do Presidente Wanceslau Brás, o seu
nome é lembrado pela segunda vez, para compor a chapa oficial, tendo como companheiro na Vice-Presidencia da Republica o mineiro Delfim Moreira . Eleito,
não chegou a tomar posse do cargo, vitima da gripeespanhola, que o havia surpreendido numa das suas
estações de repouso em Guaratinguetá. Ao sinal das
primeiras melhoras de vir a exercer o cargo, veio para
o Rio de Janeiro. Preparava-se para assumir o governo, quando faleceu, em janeiro de 1919, na sua residência da Rua Senador Vergueiro.

Rodrigues Cezar, Rua

Vila dos Lavradores – Lei Nº 04 de 20 de maio de 1914
Antiga rua Totó Rocha.
José Rodrigues César nasceu em
Vila Nova da Conceição – atual
Piracicaba – Descendia de velhos
bandeirantes. Muito moço, consorciou-se com sua prima Justina
Franco do Amaral que era irmã da
benemérita Isabel Franco de Arruda, uma das fundadoras da Misericórdia Botucatuense. José
Rodrigues César, já casado e com filhos, transferiu-se
para Botucatu, onde se formavam grandes lavouras de
café. Isto em 1861.Tornou-se dono da Fazenda Capão
Bonito do César. Um latifúndio. De milhares de alqueires, que se estendiam pelo Guarantã, Faxinal, Rubião
Junior, até próximo de São Manuel. Homem dinâmico, trabalhador, o moço de Piracicaba exercia múltiplas atividades : Lavrador, pecuarista, homem de sociedade, constituiu-se num dos beneméritos da cidade
que adotara como sua terra. Sócio fundador da Misericórdia Botucatuense e, de várias sociedades e clubes
da época; prestou relevantes serviços à Botucatu. Em
1869, fez doações de terras para o patrimônio do município. Era tenente da Guarda Nacional. Como político, teve atuação decisiva na vida local. No império
pertencia ao Partido Liberal, com tendências republicanas. Em 1866 a 1869, elegeu-se vereador. Recebeu
557 votos, o que era, ao tempo, uma votação estrondosa. Republicano histórico, tomou parte decisiva na histórica Convenção de Itu ( 18/04/1873 ), que se batia
pela implantação da Republica no Brasil.José Rodrigues César, Domingos Soares de Barros e o Dr. Bernardo Augusto da Silva, foram os botucatuenses presentes à famosa Convenção. Rodrigues César fez parte
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do Diretório local do Partido Republicano Paulista.

Rodrigues do Lago,Dr.; Rua

Centro – Lei Nº 225 de 06 de fevereiro de 1939
Antiga travessa dos Protestantes.
Esta rua, situada nas imediações
da Misericórdia Botucatuense,
leva esse nome em memória de
um caridoso médico, que grandes
e inestimáveis serviços prestou
aos enfermos da Misericórdia Botucatuense, notadamente os carentes de recursos financeiros, como
também graciosamente aos doentes do mal de Hansem, que viviam numa colônia nestas redondesas, internados na “Sociedade de Assistência aos Leprosos” sob a proteção do povo de Botucatu.
Dr. Francisco Rodrigues do Lago – médico, residiu na
rua Moraes Barros, 310, onde veio a falecer em 18 de
dezembro de 1933. Nasceu em 06 de outubro de 1885
em Salvador no Estado da Bahia. Filho de Francisco
Fortunato Rodrigues do Lago e de Ana Cândida Paraguassu do Lago. Fez seus estudos na Bahia onde cursou também a Faculdade de Medicina de Salvador, formando-se médico no ano de 1906. Casou-se com Clotilde da Costa Lago na Bahia, em Santo Amaro da Purificação, no ano de 1911, vindo logo após para a Capital paulista onde começou a clinicar. Permaneceu em
São Paulo pouco mais de um ano, mudando-se para o
interior do Estado, para a cidade de Barra Bonita, onde
exerceu a medicina durante quatro anos. Antes, porém,
havia clinicado na cidade de Fartura, neste Estado.
Transferiu-se definitivamente para Botucatu em 1916,
aqui clinicou até sua morte. Exerceu, além de médico,
a função de Diretor da “Faculdade de Farmácia e Odontologia de Botucatu”. Foi também Diretor Clínico da
Misericórdia Botucatuense cujo cargo desempenhou
com excelente proficiença.Teve atuação de destaque
no combate à “Gripe Espanhola” em 1918 orientando
a população na profilaxia e tratamento desse mal, que
tantas vidas preciosas decepou. Faleceu no dia 18 de
dezembro de 1933 deixando viúva dona Clotilde e os
filhos : Fernando, Gerson, Julieta, Nelson, Célia e Nilton.

Rogério Rubio, Praça

Conj. Hab. Joaquim Vernini – Lei Nº 3.966 de 23/11/
1999
Nasceu no dia 14 de novembro de 1964. Casou-se com
a Sra. Maria Cristina Oliveira e dessa união nasceram
Carolina e Renan.Curso de 2o Grau completo. Em 1979,
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fez o curso de formação de transportes da extinta FEPASA – Ferrovia Paulista S/A, para habilitação no cargo de auxiliar de estação. Posteriormente, foi auxiliar
de informação de tráfego. Em 1987 foi sócio fundador
da empresa Irmãos Rubio Comércio de Gás Ltda., com
funcionamento na Vila dos Lavradores. Em 1995 foi
proprietário do Auto Posto São Paulo, situado na Avenida Dom Lúcio e, em 1996, fundou a empresa RR
Veículos. Faleceu no dia 30 de novembro de 1996.

prestar serviços gráficos, na composição e impressão
de livros editados pelos professores botucatuenses, João
Queiroz Marques e José Antonio Sartori. Romeu Levy
foi casado com a Sra. Ângela S. Levy, sendo pai de
três filhos : Pedro, Antonio e Norton Claret, todos ferroviários, residentes em Botucatu.Romeu Levy – Bisuca – faleceu em Botucatu no dia 15 de janeiro de
1982.

Roma, Via

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4. 123 de
18/12/2000

Residencial Chácara Santo Antonio
Capital da Itália e da província de
Roma, um dos maiores centros
culturais do mundo,e,como sede
do papado, também é a capital administrativa e espiritual da Igreja
Católica. Localizada na Itália central, às margens do
Tibre, a apenas 24 Km do mar Tirreno, a cidade é rodeada pela Campanha Romana. O Tibre, que atravessa
a cidade de norte a sul, tem na sua margem esquerda as
Sete Colinas e na margem direita o Vaticano, o Monte
Mario e o Monte Gianicolo. O clima é quente e seco
no verão, e no inverno as temperaturas raramente descem abaixo de 3.8 o C. A estação mais úmida é o
outono.Suas principais industrias são de bens de consumo, tendo pequena expressão as de bens de produção, que se acham concentradas no norte do país.A cidade produz aparelhos elétricos, artigos e acessórios
domésticos, obras de madeira, impressos e livros, produtos metalúrgicos diversos, vestuário e confecções,
onde aparecem estabelecimentos de alta costura, produtos químicos e alimentícios.Roma é um dos centros
mundiais do cinema.Conhecida como Cidade Eterna,
Roma tem no turismo uma de suas principais funções.

Romeu Levy, Rua

Jardim Palos Verdes – Lei Nº 2.743 de 04/11/1988
Nasceu em Sorocaba, em 16 de
agosto de 1902. Filho de Samuel
Levy Junior e Amélia Grohmann
Levy. A família Levy chegou em
Botucatu por volta de 1914, e Romeu Levy contava 12 anos de idade, iniciando o trabalho como
aprendiz de gráfico, não mais deixando essa profissão, sempre em
Botucatu. Romeu Levy, conhecido como
“Bisuca”,trabalhou nas Gráficas Serra Netto, Correio
de Botucatu, Folha de Botucatu, Jornal de Botucatu e
Monitor Diocesano, onde se aposentou, continuando a

Romeu de Lima, Rua

Nasceu na cidade de Angatuba/SP no dia 30 de julho
de 1915. Filho de Benedito Eduvirges de Lima e Idalina Maria da Conceição. Casou-se com Clarice Pinheiro de Oliveira, no dia 11 de julho de 1949 na cidade de
Angatuba.Dessa união nasceram 6 filhos : José Benedito, José Francisco, Maria Terezinha, José Aníbal,
Maria Conceição e José Eugênio.Após o falecimento
de sua esposa, casa-se, em segundas núpcias, com Maria
Antonia nascendo Cíntia Ariana de Lima. Trabalhou
na Construtora Azevedo Travasso na função de feitor.
No dia 04 de maio de 1950 é admitido na Escola Normal de Botucatu na função de Inspetor de Alunos. Fez
da profissão de Inspetor de Alunos o seu sacerdócio.
Aposentou-se no dia 16 de junho de 1981. Faleceu em
30 de dezembro de 1998.

Romeu de Oliveira, Professor, Rua

Residencial Vila Di Capri – Lei Nº 4.956 de 15/09/
2008
Nasceu em 16 de abril de 1926,
em Sorocaba (SP), filho de Raul
de Oliveira e Victória Felix de Oliveira. Casou-se com Iracema Zeviani de Oliveira no dia 23 de setembro de 1950. Dessa união nasceram quatro filhos : Oswaldo Roberto, Osmar Rubens, Osnir Rogério e Solange de Fátima, que
lhes deram sete netos e dois bisnetos. Romeu de Oliveira ingressou no magistério na cidade de São Carlos,
no dia 1º de agosto de 1949. No ano de 1952 mudou-se
para Botucatu e começou a lecionar na Escola Industrial, como Professor de Artes Industriais. Lecionou na
referida escola por 36 anos e se aposentou no ano de
1985. Prestou concurso público na UNESP de Botucatu no ano de 1980 e lá ficou até se aposentar no ano de
1992. Faleceu em Botucatu, no dia 24 de dezembro de
2004, aos 78 anos de idade.
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Rondon,Marechal – Rodovia
Candido Mariano da Silva Rondon,
nasceu próximo a Cuiabá (MT),
em 05 de maio de 1865. Sertanista
brasileiro, criou o Serviço de Proteção ao Índio, a partir do qual conseguiu pacificar tribos como a dos
botocudos e caingangues. Recebeu
o cognome de Marechal da Paz por
seu lema “Morrer, se necessário for; matar, nunca”. Em
sua homenagem, um dos territórios do país, Guaporé,
ganhou um novo nome : Rondônia. Faleceu no Rio de
Janeiro em 19 de janeiro de 1958.

Roque Elias da Silva, Soldado - Rua
Conj. Res. Morada do Sol II - Lei Nº 4.217 de 27/02/
2002

O Soldado Roque Elias da Silva, nasceu em Bofete em
20 de agosto de 1948. Filho de Benedito Elias da Silva
e de Olga Ebúrneo da Silva. Casou-se com Nereia Cordeiro da Silva e teve três filhos : Luis, Luciana e Lucimara. Passou a fazer parte da corporação a partir do
ano de 1975, e encontrava-se no excepcional comportamento. Ajudou e participou na construção do 12 o
BPM/I e servindo de exemplo aos nobres colegas de
trabalho. O soldado Roque sempre exerceu sua profissão, com orgulho e dignidade. Faleceu em 29 de setembro de 1996, aos 47 anos.

Rosa, Santa; Rua
Tomas Santa Rosa Junior, cenógrafo, pintor, ilustrador, professor e
critico de arte brasileiro. Aos 12
anos pintava estandartes religiosos.
Veio em 1932 para o Rio de Janeiro e, animado por Portinari, dedicou-se à pintura. Um dos baluartes da pintura moderna
no Brasil, foi também grande incentivador do teatro,
tendo fundado o grupo “Comediantes”. Executou decorações na Pampulha e em Quitandinha, exerceu o
magistério na Fundação Getulio Vargas, no Conservatório Nacional de Teatro e na Escola de Belas
Artes.Representava o Brasil numa conferencia internacional da UNESCO, na Índia, quando faleceu.

Rosa Maria Camargo Basseto, Rua
Chácara dos Pinheiros – Lei Nº 2.855 de 07/07/1989

Nasceu em Botucatu (SP) em 28 de fevereiro de 1952.
Era filha de Lourival de Camargo e Therezinha Antu-
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nes de Camargo. Fez o seu curso primário nos antigos
grupos escolares “Dr. Raphael de Moura Campos” e
“Dr. Cardoso de Almeida”. Cursou o ginásio na antiga
Escola Industrial “Dr. Armando de Salles Oliveira”.
De 1971 a 1973 fez o curso de Técnico de Contabilidade no Colégio La Salle. Nesse período trabalhava na Finasa em Botucatu. Em maio de 1974 ingressou no Banespa, através de concurso público. Assumiu suas funções na
cidade de Tatuí-SP, onde permaneceu até maio de 1975,
quando foi transferida para Botucatu. Em nossa cidade
desempenhou funções junto à Agencia Centro e ao Posto
do Banespa no Campus da UNESP. Casou-se em 1977
com Valter Vanderley Basseto, também funcionário do
Banespa. Dessa união nasceram dois filhos, Sandro de
Camargo Basseto e Leandro de Camargo Basseto. Rosa
Maria era uma moça inteligente, viva, dinâmica. Excelente aluna. Ótima funcionária. Sorriso bonito, sempre
disposta a ajudar os necessitados. Aqueles que a conheceram, e principalmente que tiveram a oportunidade de conviver com ela, são o testemunho do seu exemplo de vida.
Rosa Maria Camargo Basseto faleceu em 15 de setembro de 1986.

Rosa Rodrigues Daltin, Avenida
Chácara Floresta – Lei Nº 4.824 de 28/08/2007

Nasceu na cidade de Botucatu,
mais precisamente na Fazenda
Serra Negra do Conde de Serra
Negra no Distrito de Vitoriana aos
14 de maio de 1917. Filha de colonos imigrantes italianos, Antonio Rodrigues e Dona Maria Rosalina; naquela época a estrada de
Ferro Sorocabana passava por lá
e havia também um ramal da Turma 8 que cortava a Fazenda e ia até a Fazenda do Araquá, época aquela em que havia por ali muitos imigrantes italianos dos quais eram seus pais e os imigrantes trabalhavam como colonos naquelas fazendas.
Ainda criança já quase adolescente veio para a sede do
município para trabalhar como arrumadeira, lavadeira
para a família Blasi. Já aqui, ainda jovem, conheceu
seu primeiro namorado e, em 09 de setembro de 1937,
contraiu matrimônio com Germino Daltin, também de
Botucatu, que na época trabalhava na Estrada de Ferro
Sorocabana. Note-se que seu marido após falecimento, foi também, homenageado e teve seu nome indicado e aprovado para constar na identificação de uma
das ruas de Botucatu, ali nos autos da Cidade Jardim.
Já casada, na década de 1940, adquiriu uma pequena
chácara na Vila São Luis e uma residência de seis cômodos construída de tábuas na Vila Aparecida, na rua
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Pinheiro Machado, nº 183, onde passou a viver do comércio, plantações, hortaliças e criação de animais domésticos. O que é de se notar que foi uma das primeiras moradoras da Vila Aparecida. Atuante como sócia
na Sociedade Amigos desse bairro e, fundadora, juntamente com a Dna. Cota do Centro Espírita “Pai Thomaz Caxambu” nas proximidades da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Foi uma pessoa muito ativa e influente na área social e no desenvolvimento da Vila Aparecida, tornando-se referência no bairro, pois seu pequeno comércio autônomo de horticultura, que logo passou a ser fixo em seu novo estabelecimento o Bar e Quitanda São Francisco de Assis, que se tornou conhecido
como o “Bar da Dona Rosa”. Naquela oportunidade a casa
pequena de madeira de 6 comodos já havia se transformado no primeiro sobrado da Vila Aparecida e, era um ponto
de referência.Na família, o casal teve 7 filhos, 3 homens e
4 mulheres, são eles : Célia Benedita Daltin, Celso Daltin, Neusa Daltin, Antonio Carlos Daltin, Sérgio Julio
Daltin, Terezinha de Jesus Daltin e Solange Aparecida
Daltin. Todos os filhos nascidos e residentes em Botucatu. Hoje a família conta com 7 filhos, 23 netos e 23 bisnetos. Na vida profissional alguns fatos marcaram a luta dessa
senhora ilustre e guerreira. Aprendeu a dirigir veículos na
antiga Auto Escola do Machado tendo aulas num Jeepe
Willys ano 1951 ( aqueles Jeeps americanos importados
após a 2a Guerra Mundial ) e, conseqüentemente de lá
para cá até os 80 anos de idade sempre possuiu um desses
veículos, utilizando-o para os mais diversos fins de laser
e trabalho. Aos Oitenta anos de idade aposentou-se das
atividades do comércio e, aprendeu a pescar no Rio Tietê,
fazendo dessa nova atividade o seu laser. Possuía rancho
de pesca no Rio Bonito e Ponte do Jaú na estrada de Piracicaba onde comercializava o produto de sua pesca. Pertenceu à colônia de pescadores na região de Barra Bonita
e possuía licença como pescador profissional sendo uma
das primeiras mulheres do município a ser cadastrada nessa
atividade profissional. Participou durante muitos anos
como feirante em Botucatu e, teve como amigas pessoas
inesquecíveis como a Dona Maria Portuguesa, e as famílias Bártoli, Fumes, Godoy, Cordeiro, Santos, Basseto,
Seulner, Souza, Dinisio, Martins, Camilo, Loureiro, Oliveira, etc. . . Naquela época antes de adquirir o Jeep
possuía uma carroça para o transporte dos produtos hortifrutigranjeiros e um cavalo chamado Guarani e Tarzan um burro que ajudava no varal da carroça, quando
a carga era excessiva. Na política era muito ligada ao
Prefeito Emílio Pedutti e aos Vereadores da época :
Domene, Álvaro Picado Gonçalves, Carreira, José Fernandes, Cula e Prof. Gamito. Seu falecimento aos 87
anos se deu em 02 de agosto de 2004 encontrando-se
sepultada nesta cidade no Cemitério Portal das Cruzes.
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Rosa Rodrigues Devidé,Praça
Jardim Paraíso – Lei Nº 2.819 de 18/05/1989

Nasceu em Conchas, no Estado de São Paulo, em 11
de maio de 1907. Foram seus pais, o agricultor Antonio Luiz Rodrigues e dona Gertrudes da Silva, que
transferiram-se para Botucatu, com os filhos menores,
para uma chácara de sua propriedade, localizada na
estrada para Rubião Junior. Fez o curso primário no
Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida”. Casou-se
ainda muito jovem, com a idade de 16 anos, em 26 de
fevereiro de 1924, com Rodolpho Devidé, comerciante, um dos pioneiros do comércio local. Foi muito feliz
no casamento, e dentro dessa felicidade teve 5 filhos.
Em 01 de junho de 1930, quando contava com 6 anos
de casamento, faleceu seu esposo Rodolpho Devidé.
Jovem ainda, com 23 anos de idade, ficou viúva, com
dois filhos para criar, sempre com sua visão otimista
de um futuro bom para eles. Trabalhou arduamente,
como costureira e bordadeira durante 9 anos, para ganhar seu sustento e dos filhos. Em 12 de dezembro de
1939, foi nomeada funcionária pública estadual, no
cargo de Servente de Escola, no Grupo Escolar “Dr.
Cardoso de Almeida”. Nessa escola, onde trabalhou 3
anos, 5 meses e 23 dias, gozava de grande estima e
amizade, do Diretor, professores e alunos, pela sua
dedicação ao trabalho, amizade e simpatia. Em 05 de
junho de 1943, foi transferida, a pedido, para o Grupo
Escolar “Raphael de Moura Campos”, onde também
conquistou a estima de todos. Trabalhou 27 anos, 2
meses e 10 dias nessa escola, onde aposentou-se na
data de 15 de agosto de 1970, totalizando mais de 30
anos de serviço público estadual, como Servente de
Escola. Foi sempre considerada excelente funcionária.
Casou-se em segundas núpcias aos 07 de abril de 1956,
com Paschoal Fazzian. Rosa Rodrigues Devidé, faleceu em 24 de novembro de 1974.

Rosas, Rua

Park Residencial Convívio –
Além de ser considerada o símbolo do romantismo,
pelas freqüentes citações de poetas pertencentes às mais
variadas escolas literárias, ela sempre esteve no pólio
como planta ornamental mais cultivada em todo o mundo. O motivo é bem simples. As rosas se apresentam
numa enorme diversidade de formatos, cores, tamanho
e perfumes ou seja, existem rosas para todos os gostos.
E são tantos os tipos, mais de 30.000 variedades híbridas, que elas quase chegam a formar um mundo à parte. Tanto que a maioria das pessoas, ao escolher arranjos ou ramalhetes como presente, fica na dúvida entre
dar flores ou rosas, como se as rosas não fossem flo-
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res. Isso se deve à sua disseminação e, em parte, aos
vários meios que as rosas encontraram para se desenvolver. Característica, alías, que as tornam diferentes
entre si e por isso com infinitas possibilidades de uso
paisagístico. As rasteiras, por exemplo, dão ótimas forrações. Já para cobrir pérgolas ou gradis, existem as
rosas que crescem como arbustos escandentes. Maciços dos mais coloridos, e até uma nobre cerca viva, pode
ser conseguidos com as rosas de aspectos arbustivo. E se
engana quem pensa que a rosa é uma planta somente de
jardim, já que existem as miniaturas para decorar os ambientes internos com a graça que lhes é peculiar. Com
qualidades que as deixam tão atraentes, as rosas só poderiam mesmo ser as campeãs mundiais de cultivo. Desde
então não se tem notícias de uma outra planta tão conhecida em todas as partes do mundo. No Brasil, por exemplo, não existem rosas nativas, todas elas vieram do hemisfério norte e, mesmo assim, são consideradas as primeiras do país em popularidade e beleza. E são tantas
que, para facilitar a identificação, elas foram divididas
em 6 grupos : silvestres, híbridas-de-chá, sempre-floridas, miniaturas, rasteiras e arbustivas.

Rosemery Couto Piagentini, Rua

Jardim Cristina – Decreto Nº 3.208 de 21/10/1982
Nascida em Botucatu, aos 18 de
fevereiro de 1965, filha de Genésio Piagentini e de d. Evan Couto
Piagentini, descendentes de italianos. Era chamada carinhosamente pelos seus familiares de Meire.
Era uma jovem muito meiga, carinhosa, educada, dedicada, objetiva e uma pessoa muito humilde.
Era uma filha exemplar, muito solidária. Na escola era
aluna exemplar, dotada de inteligência e educação; em
épocas de provas auxiliava suas amigas no que conhecia de melhor. Foi eleita líder da classe. Foi tesoureira
da oitava série do Grupo “Raphael de Moura Campos”
escola onde estudou da primeira à oitava série que, por
infelicidade do destino, acabou por não concluir esta
etapa. Foi uma integrante do programa “A Hora e a
Vez da Juventude” apresentado por Cláudio Santos na
Radio Municipalista.No dia 13 de maio, para alegria
de sua mãe e de tantas outras, ficou responsável pela
programação em homenagem ao dia das mães. Fez um
curso de auxiliar de escritório na Escola Senac, pois já
havia recebido uma proposta de trabalho em uma firma. Resemery Piagentini, faleceu no dia 13 de maio de
1979, vitima de acidente na rodovia João Hipólito Martins – Castelinho.
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Rotary Club, Praça

Jardim Reflorenda – Decreto Nº 3.196/82
Associação de caráter internacional, fundada em 1905, em Chicago, por Paul Harris, cuja finalidade principal é desenvolver entre
seus membros o espírito de solidariedade, confiança e lealdade.

Rouxinóis, Alameda
Parque das Brisas –

Ave passeriforme, da família dos turdídeos, de coloração geral parda com tons ruivos, cabeça mais escura,
garganta e peito mais claros, bico quase negro na parte
superior e amarelo na inferior. Vive em toda a Europa
e numa parte da Ásia Central e Meridional.

Rozalina Bernardo de Lima, Rua

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4.076 de 1o
/11/2000
Nascida em 18 de dezembro de 1914. Filha de João
Bernardo Filho e Maria Rosa. Casou-se com Alcides
de Lima em 1934, tiveram os seguintes filhos : Martins Fernandes de Lima , Manoel Afonso Bernardo,
Maria José Lima Rosalen, Maria Aparecida Bernardi,
Maria de Lourdes Lima Fernandes, Maria Benedita de
Lima, Maria de Fátima Lima e Marcelo de Lima. Faleceu aos 11 de fevereiro de 1998.

Rubens Francisco ( Rubito ), Rua
Jardim Cambuí – Lei Nº 4.665 de 27/09/2005

Conhecido como Rubito, nasceu em Botucatu, no dia
13 de novembro de 1941, no Bairro Alto onde residiu
até o seu falecimento, no dia 24 de janeiro de 1999.
Foi jogador do Bairro Alto Esporte Clube e também
exerceu o cargo de Diretor do referido Clube por vários anos. Foi tesoureiro da Conferencia de Santo Antonio, no Bairro Alto. Participou de muitos torneios de
bocha e truco na Associação Atlética Botucatuense. Foi
funcionário da UNESP/Botucatu onde exerceu a função de Secretário do Departamento de Clinica Médica
da Faculdade de Medicina. Casado com a Sra. Maria
Aparecida Correa e pai de Rubens Eduardo Francisco,
Roberto Luiz Francisco, Rogério Lúcio Francisco e Renato Augusto Francisco.

Rubens de Oliveira Cardoso, Soldado; Rua
Jardim Aeroporto – Decreto Lei Nº 3.685 de 16/09/1997

Nasceu na cidade de Arandu/SP, em 17 de dezembro
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de 1955, sendo filho de Olívio de Oliveira Cardoso e Elza
Salina. Foi casado com a Sra. Maria Josefa de Oliveira
Cardoso e, desta união nasceram os filhos : Luciano e
Leandro. O Sr. Rubens de Oliveira ingressou na Policia
Militar em 1976, freqüentando o Curso de Formação de
Soldados no 12o BPM/I e ao término do mesmo, foi classificado no 7o BPM/I, sediado na Capital, onde serviu por
quase dois anos. Em 1978, foi transferido para o 12o BPM/
I, em Botucatu, onde serviu até o ano de 1995. Durante os
13 anos de serviços prestados à Policia Militar o Soldado
PM Rubens muito se destacou, principalmente na ocorrência de intoxicação no Distrito de Vitoriana, que poderia resultar em várias vitimas, não fosse a destreza do mesmo em identifica-las e transportar-lhes rapidamente, para
receberem o devido atendimento médico. Em toda a sua
carreira foi um exemplo a ser seguido por seus colegas,
pois tratava-se de um profissional brilhante e preparado
para as suas funções, chegando mesmo a ser homenageado pela Câmara Municipal. Faleceu em 11 de setembro
de 1995.

Rubens Rubio da Rosa, Avenida

Jardim Santa Elisa – Lei Nº 3.456 de 19/09/1995
Era funcionário da extinta Estrada de Ferro Sorocabana; foi telegrafista, Encarregado da Seção de Telegrafo e Chefe da Estação em Botucatu ( de 1949 a 1951) e
São Manuel.Foi morador da Vila dos Lavradores de
1930 a 1991 e membro de tradicional família botucatuense. Foi grande colaborador na fundação da empresa Rubiogás desta cidade. Constituiu família e deixou
os filhos : Neusa Rubio Artioli – in memorian; Valter
Rubio da Rosa e Nadia Rubio Bachi.

Rubens Tonini, Rua

Parque Res. 24 de Maio – Lei Nº 3.541 de 18/06/1996.
Nasceu em 16 de abril de 1933, no município de Avaré
– SP , sendo filho de Antonio Tonini e Maria Caste
Tonini. Com apenas 14 anos de idade já trabalhava
como ferreiro e ferramenteiro e, aos 20 anos começou
a trabalhar na Estrada de Ferro Sorocabana, na cidade
de Avaré, sendo transferido para Botucatu em 1955.
Foi casado com a Sra. Santina Floripes Bavia e desta
união nasceram dois filhos : Rosangela Aparecida Tonini e Rubens Estanislau Tonini. No decorrer de sua
vida, em suas horas de folga , trabalhava como ferramenteiro, encanador e calheiro e, ao aposentar-se dos
serviços da ferrovia, passou a trabalhar definitivamente com a fabricação e colocação de calhas. Com o decorrer dos anos, juntamente com seu filho, formou a
empresa Calhas Tonini, que foi a grande conquista de
sua árdua luta. O Sr. Rubens Tonini, veio a falecer no
dia 23 de abril de 1993.
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Rubens da Silva Cardoso, Prof.; Rua

Parque Residencial Comerciários III – Lei Nº 4.068 de
18/10/2000
Nasceu em 02 de março de 1921, na cidade de Botucatu,
sendo filho do Major Leônidas da Silva Cardoso e da Sra.
Laurentina Cheque Cardoso. Casou-se com a Profa.
Walkyria Virgínio da Silva Cardoso. Formou-se pela Escola Normal de Botucatu, ingressou, por concurso, na
antiga Estrada de Ferro Sorocabana, como Assistente Administrativo, na cidade de Assis. Em 1943 foi transferido
para a nossa cidade, exercendo suas funções junto à Farmácia dessa ferrovia, sendo depois, nomeado Gerente do
Armazém de Abastecimento, em Bernardino de Campos,
lá permanecendo por três anos, de 1963 à 1966. Exerceu
as funções de Inspetor Geral dos Armazéns da Estrada de
Ferro Sorocabana, viajando por toda a região. Em 1949
formou-se Professor pela Escola Normal, chegando a dar
aulas como Professor de Prática de Ensino. Em 1976 assumiu, em caráter efetivo, o cargo de Gerente de Armazém em Botucatu, no qual veio a aposentar-se em 1980,
com trinta e nove anos de relevantes serviços prestados à
Estrada de Ferro Sorocabana. No campo político, Rubens
da Silva Cardoso foi candidato ao cargo de Vice-Prefeito
e também ao cargo de Vereador. Foi sempre um lutador
pelas causas de Botucatu.

Rubião Junior, Avenida
Centro –
Ver praça Rubião Junior

Rubião Junior, Praça

Centro – Lei Nº 11 de 22 de maio de 1916.
A 14 de junho de 1851, nasceu na
Vila de Mangaratiba, Rio de Janeiro, o político e parlamentar, João Álvares Rubião Junior, falecido em
São Paulo a 18 de outubro de 1915.
Pouco tempo após sua formatura em
Direito pela Faculdade de São Paulo, em 1872, e depois de haver servido como Promotor Público de Piraí e Barra Mansa, foi
eleito Deputado à Assembléia de sua província natal..
Transferindo-se para a cidade de Bananal, abriu seu escritório de advogado, a cuja profissão dedicou sua maior
atividade. De grande espírito público, imaginou e realizou a construção do ramal férreo que, ligando Bananal à
então estrada de Ferro Pedro II, facilitou as relações da
sua população com a Corte e São Paulo. Em 1888 foi
eleito Deputado à Assembléia de São Paulo. Nessa época
foi secretário da União Conservadora e Redator do Correio Paulistano. No governo Tibiriçá, foi secretário da Justiça e, além de Diretor do Banco do Comércio e Industria
e da Companhia de Estradas de Ferro Paulista, foi Senador Estadual e Presidente do Senado. Faleceu quando seu
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nome deveria ser lançado pelos partidos políticos para
sucessor de Rodrigues Alves no governo do Estado.

Rubião Junior, Rua
Ver Praça Rubião Junior

Rubião Junior, Avenida

Jardim Botucatu – Ver Praça Rubião Junior

Rui Barbosa, Avenida

Parque Bela Vista - Ver Praça Rui Barbosa

Rui Barbosa, Praça

Centro – Lei Nº 306 de 05 março de 1923.
Escritor, parlamentar, jurisconsulto,
político e jornalista brasileiro. Nasceu em Salvador, Estado da Bahia
em 05 de novembro de 1849 e faleceu em Petrópolis, Estado do Rio
de Janeiro em 01 de março de 1923.
Fez os estudos primários no Ginásio Baiano. Entrou para a Faculdade de Direito do Recife (1866), bacharelando-se pela Faculdade de Direito de São Paulo em
1871. Regressando à cidade natal, estabeleceu-se como
advogado. Em 1878, foi eleito Deputado Provincial da
Bahia. Entrou em 1879 para a Câmara dos Deputados do
Império, aí ficando até 1884. Quatro anos depois deixou
o Partido Liberal, e passou a fazer a propaganda da República. Em 1889, ocupou a pasta das Finanças e de ViceChefe do Governo Provisório. Coube-lhe dirigir o Projeto da Carta Constitucional da República. Renunciou ao
posto. Com a Revolta da Armada em 1893, foi obrigado a
exilar-se primeiro na Argentina e depois na Inglaterra. Iniciara em 1872 a sua carreira jornalística no Diário da
Bahia, passando depois ao Jornal do Comércio e Diário de Notícias. Redigiu a Lei Saraiva (28/01/1880), e o
famoso parecer concedendo alforria aos escravos sexagenários (1884). Voltando do exílio é eleito Senador pela
Bahia (1895). Em 1896, publicou as Cartas da Inglaterra. De 1902 e 1904, polemizou com Carneiro Ribeiro sobre a redação do projeto do Cídigo Civil, do qual resultou
a famosa Réplica. Em 1907, foi enviado como representante do Brasil à Conferência Internacional de Haia, onde
defendeu a tese da Igualdade das Grandes e das Pequenas Nações, na qual recebeu o cognome de Águia de
Haia. Sua obra literária atinge cerca de trezentos volumes destacando-se : Páginas Literárias, Oração aos Moços, Elogio de Castro Alves, Cartas de Inglaterra, Hábeas-Corpus, A Revolução da Neutralidade do Brasil,
Queda do Império, etc. Foi por duas vezes candidato à
presidência da Republica. Arrebatou multidões na Campanha Civilista em 1919, embora tivesse sido derrotado
pelo Marechal Hermes da Fonseca. Dono de assombrosa
cultura, é considerado o maior orador do Brasil.

S
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Sabino Botti, Rua

Vila Auxiliadora – Lei Nº 418 de 01/09/1954
Sabino Botti foi um dos fundadores da Associação
Comercial de Botucatu. Comerciante de secos e molhados, manteve, junto com Francisco Botti, um dos
principais armazéns do final do século XIX, com sede
na rua Curuzu, onde fornecia para as fazendas de
Botucatu.João Carlos Figueiroa, relata : - “Os Botti
passaram de varejistas de gêneros e afins a exportadores de café, agentes de viagens e de negócios financeiros. A Casa Botti, como se chamava, sob a direção de
Sabino Botti sobreviveu longas décadas e ainda estava
aberta no inicio dos anos 1940, quando o conjunto de
atividades ligadas ao café, começou a dar sinais de esgotamento.” Emprestou ainda o melhor de seu trabalho para o engrandecimento de nossa cidade.

Salim Kahil, Rua

Vila Nogueira – Decreto Nº 2.399/76
Natural de Fartura – SP, nasceu
aos 25 de janeiro de 1901. Era filho de Salomão e Maria Kahil,
imigrantes libaneses recém chegados ao Brasil e se estabeleceram
com loja de tecidos na cidade e se
tornaram fazendeiros de café na região, onde iniciou seus primeiros estudos. Com a morte trágica do pai,
sua mãe Dona Maria, vendeu as propriedades e com seus
seis filhos ( Zike, Samuel, Adib, Asma, Salim e Alilo )
mudou-se para a cidade de São Paulo, bairro da Penha.
Na capital, o jovem Salim, durante o curso ginasial, passou a demonstrar seu gosto pela musica na Corporação
Musical da região, onde tornou-se instrumentista de clarineta e saxofone. Ao término do ensino ginasial, matriculou-se no Conservatório Dramático e Musical de São
Paulo, então na Avenida São João. Com a mesada recebida da mãe, ficou difícil conciliar os dois estudos. Normalista do segundo ano, abandonou-o para seus estudos no
Conservatório, onde ampliou seus conhecimentos em piano, instrumentos de cordas e metais, composição, harmonia, contra-ponto e regência. Ao saber da verdade, sua
mãe cortou-lhe a mesada.Para manter-se, juntou-se a amigos que para angariar alguns trocados, apresentavam-se
nas praças da Sé, São Bento e Largo do Piques ( hoje
Praça da Bandeira ), onde tocavam valsas, chorinhos e ao
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final, passavam o chapéu. Com os trocados, alimentavamse em restaurantes chamado “do China”, abundantes na
Praça João Mendes, cujos preços eram irrisórios. Aos 17
anos, faltando pouco mais de um ano para terminar o curso, recebeu convite para reger a primeira sinfônica na cidade de Avaré (SP), cuja região desenvolvia-se acentuadamente com a cultura do café e algodão. Diante da situação em que se encontrava, não havia como deixar de
aceitar o convite. Regeu a primeira sinfônica da cidade.
Tornaram-se difíceis a sua vinda à Capital para a continuidade dos estudos. Em 1919, última vinda à Capital
para tentar continuar os estudos, foi ao porto de Santos
esperar sua prima, a jovem Wadiah Name, que chegava
de Beirute. Apaixonaram-se, e ele convidou-a para conhecer seu trabalho em Avaré, tomaram o trem em São
Paulo, mas o dinheiro da passagem só dava para ir até
Rubião Junior, onde desembarcaram e ele ligou para um
amigo de Avaré vir buscá-los, e em curto relacionamento,
devido à distância, contraíram matrimônio, recebendo a
esposa, naturalizada brasileira, o nome de Odete
Kahil.Tiveram nove filhos : Salomão, Dirce, Wladimir,
Dinorah, Wagner, Mozart e Hugo. Na década de 1920,
apesar das tentativas de concluir o curso no Conservatório da Capital, na qualidade de Maestro, formou no Instituto Espírita “Anália Franco” da cidade de São Manuel
(SP), Corporação Musical e Jazz Band de Moças, chamada de Operárias do Bem, tendo percorrido em apresentações em cidades dos estados de São Paulo, Minas Gerais
e Rio de Janeiro. A banda apresentava-se em coretos das
cidades. Ao término, as moças apresentavam-se em teatros com peças escritas pelo maestro. Depôs o Jazz-Band
abrilhantava bailes nos clubes. Por vários anos, o grupo
percorreu grande parte do Brasil. Com o passar do tempo,
dirigiu bandas nas cidades de Itatinga, Avaré, Cerqueira
César, Bandeirantes (PR), Assis e Botucatu. Percorreu
ainda parte do Brasil com apresentações musicais em Parque de Diversões pertencente ao seu irmão Zike, juntamente com seu filho Wladimir ( Miro ), jovem trumpetista, cantor e sapateador muito em voga na época. Maestro,
compositor, poeta e escritor é autor de dobrados, como
São José, Escoteiros e Bandeirantes, este com versos de
sua autoria dedicado ao escotismo de quem fora instrutor
por longo tempo, a sinfonia “Primavera” para solo de clarineta, entre outras. Musicas populares : O amor dói, Assim como o rio corre para o mar, Beija-florzinho, e muitas
valsas, marchinhas carnavalescas, como “Castelinhos no
ar”. Lamenta-se a perda da opereta “Vilma”, dedicada à
sua filha. É autor do “Hino à Botucatu”, com versos de
Pinheiro Machado, a parte de piano pelo professor de
música Aécio de Souza Salvador, que foi editada e exposta na Casa Bethoven. Alguns de seus alunos de piano e
violino ocuparam lugar de destaque na Capital. Muitas
obras de sua autoria, perderam-se em acidente fatal de
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seu filho primogênito. Foi quem organizou e regeu a Corporação Musical “Dr. Damião Pinheiro Machado” fundada em 1948, pelo Sr. Damião Pinheiro Machado, advogado e político botucatuense. Durante a maior parte dos anos
60, foi dirigida pelo maestro Salim Kahil. Organizou, em
1954, a Corporação Musical do Distrito de Espírito Santo
do Rio Pardo, hoje Pardinho, cujo regente foi seu filho
Salomão kahil.Em 1954, participou, ao lado de Vicente
Moscogliato, Aécio de Souza Salvador, do Conjunto Orquestral Botucatuense. Residia na rua General Telles, onde
mantinha escola de música. Acometido de tumor cerebral, faleceu ao não resistir à cirurgia no Hospital da
Faculdade de Medicina de Botucatu em 10 de março
de 1975.

Salim Raphael Abud, Praça

Conj. Hab. Arnaldo Leota de Mello – Lei Nº 2.825 de
01/06/1989
Nasceu em Laranjal Paulista (SP)
no dia 12 de abril de 1937. Filho
de Raphael Salim Abud e de dona
Ana Rúgolo Abud. Viveu, até os
nove anos, na cidade de Arapongas (PR). Veio para Botucatu, onde
passou a residir à rua Major Matheus, na Vila dos Lavradores. Estudou no Colégio La Salle, antigo
Colégio Arquidiocesano Nossa Senhora de Lourdes, onde foi estudante interno. Em 1954
começou a trabalhar nas Industrias Lunardi e exercia o
cargo de Encarregado, permanecendo até 1961. Em 1962,
montou um Bar e Snooker na Rua Floriano Simões na
Vila dos Lavradores e uma Loja de Calçados, na Rua Dr.
Guimarães na Vila Antártica, onde funcionou por mais de
quatorze anos. Colaborou para o desenvolvimento dos
desfiles e das festas carnavalescas da Vila dos Lavradores. Casou-se em 1975 com a Profa. Claudete Luzia Peghnelli Abud nascendo, dessa união, Elide Maria Abud.
Foi vereador de 1976 até 1982, trabalhando ativamente
para importantes melhoramentos, pavimentação, esgotos;
conquistando a doação dos terrenos para a atual igreja de
Nossa Senhora de Fátima. Foi construtor, presidente do
Esporte Clube “Sete de Setembro” onde trabalhou para a
manutenção e continuação desse clube de futebol, onde
se empenhou e dedicou-se até os últimos de seus dias.
Faleceu em dezembro de 1987, sendo sepultado no Cemitério Jardim.

Salustio Rodrigues Machado,Padre;
Rua
Vila Carmelo – Lei Nº 521 de 30/05/1956
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Filho legítimo de Pedro Rodrigues
Machado e Dna. Francisca de Paula Leite Machado, o padre Salustio nasceu em Laranjal Paulista,
aos 03 de junho de 1897, tendo
sido batizado com um mês de idade na Igreja Matriz de Tatuí , aos
19/07/1897. Fez seus estudos no
Seminário de Botucatu. Recebeu
a Ordem do Diaconato das mãos de Dom Lúcio Antunes de Souza – 1o Bispo de Botucatu – na capela do
Seminário Diocesano em 29 de Maio de 1920. Em 18
de setembro do mesmo ano é ordenado padre por Dom
Lúcio, com a dispensa de 10 meses, visto não ter a
idade canônica para isso. A dispensa foi concedida pelo
Papa Bento XV. Foi vigário de Bocaiúva ( hoje Macatuba ), Vigário da Vila dos Lavradores ( Botucatu ) ,
Cura da Sé Catedral; Vigário em Avaré; Reitor do Ginásio Diocesano e Escola Superior do Comércio ( Botucatu ); Capelão do Colégio dos Anjos; Redator do
Jornal Diocesano “O Apostolo”; Secretário do
Bispado.Padre Salustio Rodrigues Machado faleceu
quando pároco de Lençóis Paulista, na Misericórdia
Botucatuense onde fora internado. O desenlace se verificou nos últimos minutos do dia 05 de julho de
1955.Sepultado em Botucatu, seus restos mortais foram transladados para a igreja paroquial de Lençóis
Paulista.

então passou a administrar a Fazenda Costa ( região de
Botucatu), local onde nasceram as filhas Maria Irene
Bavia Correa e Marina Bavia Malagutti. Alguns anos
depois, passou a ser administrador da Fazenda Agulha
( região de Botucatu) onde nasceu o filho Donato Reinaldo Bavia, administrou também a Fazenda Cintra,
também situada na proximidades de nossa cidade, local onde nasceu a filha Eveline Bavia Bertini. Por volta de 1934 passou a administrar a Fazenda Boa Esperança e pouco depois ou seja em 1937, passou a administrar a Fazenda Boa Vista, onde nasceu a filha Santina Floripes Bavia Tonini. A luta estava árdua e a família já bem estruturada, porém por motivos particulares, Salvador pela primeira vez, desde que chegou da
Itália, mudou-se para o Estado do Paraná, indo administrar a Fazenda Bandeirantes, lá permanecendo por
cerca de três anos. Entretanto voltou para Botucatu,
indo residir e trabalhar na Chácara de propriedade do
Sr. Mansueto Lunardi, localizada onde atualmente é a
Escola Senac no bairro da Boa Vista; nesta mesma época muito cooperou com seus trabalhos na Chácara de
propriedade da família “Amando de Barros”, local este
onde foi fundado o orfanato “Casa das Meninas”. Aposentando-se, passou a ser comerciante, quando mudouse do centro da cidade para a Vila dos Lavradores e
abriu o tão conhecido “Bar e Bocha do Bavia”.
Faleceu com 85 anos aos 09 de novembro de 1982, em
Botucatu.

Salvador Ângelo, Rua

Salvador Benedito Galvão,Prof.; Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.933 de 22/09/
1999
Nasceu em Cazerta, na Itália, no dia 19 de agosto de
1893, filho de Sabatino Ângelo e Maria Antonia. Salvador Ângelo foi naturalizado brasileiro e iniciou sua
vida profissional na Estrada de Ferro Sorocabana, já
sacado com Francisca Carli com quem teve nove filhos. Aposentou-se em maio de 1955. Faleceu em 23
de abril de 1963.

Salvador Bavia, Rua

Vila Rodrigues Alves – Lei Nº 418 de 01/09/1954
O Prof. Salvador Benedito Galvão, foi um dos primeiros e mais
ardorosos republicanos, tendo sido
um ilustre Convencional de Itu.
Foi também um fervoroso adepto
do abolicionismo, emprestando
todo o seu apoio a essa causa.

Sant’anna, Avenida

Jardim Continental – Lei Nº 2.921 de 31/10/1989

Centro – Desde maio de 1888
Antiga Rua Larga de Sant’Anna

Italiano nato, Salvador Bavia, veio para o Brasil com 3
anos de idade, na companhia de seus pais e irmãos,
fixaram residência nas proximidades de nossa região,
na Fazenda Barra Mansa, onde foi criado, educado e
alfabetizado na escola rural da mesma, recebendo os
ensinamentos da Igreja Católica, tornando-se um jovem cristão, bom caráter, conservador dos valores
morais. Aos 21 anos conheceu Emilia Basso, com a
qual posteriormente contraiu matrimônio, a partir de

Narra o Evangelho apócrifo de
Santiago, resumindo capítulos
sobre a vida de São Joaquim e
Santana que o casal era muito distinto, mas vivia triste e deprimido por não ter filho algum e já se
encontrar em avançada idade. A
esterilidade, para os judeus que
esperavam o Messias era sinal de
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reprovação de Deus. Joaquim e Ana possuíam bens
materiais. Como fossem muito observantes da Lei, iam
com freqüência ao templo e ofereciam suas dádivas.
Para isso Joaquim tinha repartido seus bens em três
porções : uma destinada ao templo, outra aos pobres e
a terceira à sua família. Além disso, rezavam muito ao
Senhor pedindo descendência.Certa ocasião apareceulhes, em separado a Joaquim e Ana, um Anjo do Céu
comunicando-lhes, da parte do Senhor, que sua oração
tinha sido ouvida e que Ana teria uma filha. Então
ambos fizeram voto de consagrar sua prole ao Senhor,
fosse menino ou menina. Realmente, tendo tido Maria, tão logo a menina completou três anos, dizem as
tradições, foi levada ao Templo para lá ser edicada,
onde permaneceu até ser dada em casamento a José.
Pouquíssimo é o que se pode dizer, com certeza histórico-cientifica sobre São Joaquim e Santana. Ignora-se
o dia da morte de ambos. Sabe-se, entretanto, que muitas igrejas e basílicas foram erguidas em honra dos Pais
de Maria, tanto no Oriente, especialmente em Constantinopla, como no Ocidente e não poucas igrejas conservam relíquias insignes dos restos de Santana. Há
pouco tempo, por ocasião das comemorações da implantação do catolicismo na Rússia, o atual governo
restituiu à Igreja Ortodoxa russa uma relíquia veneranda de Santana, até então conservada no museu de
Moscou.

Santin Antonio Furlan, Rua

Residencial Vila Di Capri – Lei Nº 4.905 de 11/04/
2008
Nasceu em São Manuel – SP – em
01 de novembro de 1911, sendo
filho de Ricardo Furlan e Maria
Menon, naturais da Itália. Em
Botucatu trabalhou na antiga Estrada de Ferro Sorocabana como
Artífice, e aposentou-se como
Mestre de Depósito. Prestou serviço de socorro na via férrea em
casos de acidentes, salvando vidas. Ainda, prestando
serviços na antiga Estrada de Ferro Sorocabana sofreu
acidente e perdeu o dedo mínimo de um pé. Casou-se
com Hermelinda Tozzoni, com quem teve quatro filhos: Cleonice, Cleusa, Cleonir, sendo a caçula Cleonira Furlan, que exerceu o cargo de Diretora de Escola, e aposentou-se na EE. “Prof. Euclides de Carvalho
Campos”, após 13 anos no cargo. Exerceu durante 04
anos o cargo de Supervisora de Ensino, na Diretoria
Regional de Ensino de Botucatu. Após a aposentadoria Santin Antonio Furlan, trabalhou como encanador
particular prestando serviços em Botucatu. Trabalhou,
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também no Armazém do Dito Fioreto, na rua Major
Matheus. Santin Antonio Furlan era morador da Vila
dos Lavradores e, batalhou muito pelo seu
progresso.Faleceu no dia 13 de abril de 1968

Santo Pascucci, Rua

Vila dos Lavradores – Projeto de Lei Nº 102 de 14/09/
1996
Nasceu no dia 10 de novembro de 1938, na zona rural
do município de São Manuel, sendo filho de Miguel
Pascucci e Maria Perini. Cursou até a 2a série do Primário, na escola Mista da Fazenda Salto, nas proximidades da Estação Ferroviária de Inácio Pupo. De origem muito humilde, seus pais e irmãos mais velhos
trabalhavam na lavoura do café, predominante naquela época. Em 1949 a família mudou-se para Botucatu,
para tentar uma nova vida, e aos poucos, todos foram
se encaixando em serviços mais rudes, pois não tinham
qualquer tipo de formação profissional. Com essa mudança de cidade, Santo Pascucci, logo entrou no Grupo Cardoso, e mesmo ser ter concluído o Curso Primário, ingressou num curso promovido pela Escola Industrial, hoje Colégio Técnico Industrial, para aprender a profissão de alfaiate, com o conceituado profissional Alfredo Tortorela, pois naquele tempo, ser alfaiate era uma excelente profissão. Tendo Santo Pascucci
um grande talento para a profissão, o seu mestre Tortorella convidou-o para trabalhar em seu renomado estabelecimento, o qual atendia grande parte da elite botucatuense. Em seguida, recebeu convite para trabalhar
na Alfaiataria do Sr. José Mineto, onde ficou cerca de
dez anos. Ao deixar a alfaiataria, trabalhou como viajante da Industria de Chapéus Prada, promovendo vendas em todo o Brasil. Deixando a venda de chapéus,
que fracassou bastante, aproveitou o seu potencial de
grande conhecedor do ramo de vendas, para representar confecções de conhecidas marcas de fabricantes da
cidade e de outras regiões. Ao aposentar-se, continuou
a trabalhar, pois como sócio e ardoroso admirador da
Associação Atlética Botucatuense, se encarregou de
promover vendas de publicidade para o Informativo
do Clube, vindo mais tarde a ocupar o cargo de Diretor
Social da A.A. B. Seu último serviço foi no jornal “A
Cidade”, trabalhando com vendas de publicidade, no
cargo de Diretor Comercial. Faleceu aos 56 anos de
idade, em 11 de agosto de 1995, deixando três filhos :
Fabio, Maria Letícia e Maria Fernanda e sua esposa
Olga Lacerda Pascucci.

Santo Rosa, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.834 de 15/10/
1998
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Nasceu em 16 de abril de 1925, na cidade de Botucatu,
sendo filho do Sr. Raphael Rosa e da Sra. Ana Bartolli.
Casou-se com a Sra. Domingas Buzzoni Rosa e dessa
união nasceram 14 filhos : Luiz Carlos, Sueli, Lúcia,
Deise, Ana Maria, Santo Rosa, José Roberto, Célia Regina, Arthur, Denise, Vera Lúcia, Carmem, Simone
Cristina e Renata.Era Construtor. Faleceu em 26 de
novembro de 1991.

aparelho 14 Bis, a primeira demonstração de vôo do
mais pesado que o ar, percorrendo uma distancia de 60
metros acima do solo, marcando aquele minuto histórico uma nova era para os destinos do mundo. Como
homenagem ao grande aeronauta, foi decretado pelo
Presidente Vargas que o dia 23 de outubro fosse considerado como o Dia do Aviador. Dumont vendo o seu
invento ser desvirtuado para a Guerra, acabou os seus
dias de modo trágico : suicidou-se.

Santos Correia, Rua

Saudade, Largo da

Nasceu em 27 de novembro de 1992, natural da cidade
de Pardinho (SP). Filho do Sr. José Mamede e da Sra.
Maria Gonçalves. Foi militar de 1947 até 1959, afastando-se por motivo de doença. Casou-se em 1950 com
a Sra. Rosa Burguini Correa. Tiveram cinco filhos :
Maria Aparecida, Eduardo, Lucia de Fátima, Margarida de Jesus e Geraldo Aparecido Correa. Faleceu no
dia 01 de junho de 1987.

Lembrança nostálgica e, ao mesmo tempo suave, de
pessoas ou coisas distantes ou extintas, acompanhada
do desejo de tornar a vê-las ou possuí-las.Largo fronteiriço ao cemitério – onde se encontram as Três Cruzes que denominam o campo santo de “Portal das
Cruzes” e que encerra a atual Avenida Dom Lúcio.A
iniciativa para a denominação do referido largo partiu
da Diretoria do Centro Cultural de Botucatu em oficio
de 18/06/2001, enviado ao vereador Cláudio Aparecido da Silva.

Jardim Ciranda – Lei Nº 3. 508 de 02/04/1996

Santos Dumont, Rua

Vila Silvinha – Distrito de Rubião Junior Alberto Santos Dumont, cientista
brasileiro. Pioneiro da navegação
aérea dirigida e inventor do mais
pesado que o ar – cognominado
O Pai da Aviação. Nasceu a 20/
07/1873, em João Aires, hoje Santos Dumont, Estado de Minas Gerais e faleceu em Santos, Estado
de São Paulo, a 23/07/1932. Fez
os seus estudos em São Paulo, viajando depois para a
França e fixando residência em Paris. Aí dedicou-se ao
estudo da Aeronáutica, construindo um balão – o Brasil, fazendo nele a sua primeira ascensão a 04/07/1898.
Em seguida apresentou uma aeronave maior – A Música. Com esta inscreveu-se num concurso promovido
pelo Aeroclube de Paris, saindo vencedor após manter-se no ar durante duas horas consecutivas. A 19/10/
1901, realizou sua grande proeza aérea com o Santos
Dumont n. 06, pois partindo de Saint-Cloud, fez a volta
da Torre Eiffel e regressou ao ponto de partida, cobrindo uma distância pré-estabelecida de 11 quilometros,
positivando assim a dirigibilidade dos balões. Com esse
feito fez juz ao premio instituído pelo milionário Henri Deutsch e de um auxilio do governo brasileiro. Toda
essa importância foi distribuída entre seus operários e
colaboradores. Daí por diante dedicou-se inteiramente
ao estudo do mais pesado que o ar e, a 23/10/1906, no
relvado da Bagatelle, em Paris, levava a efeito no seu

Altos da Cidade – Cemitério – Lei 4.191/01

Sebastião Bovolenta, Rua

Vila Irajá – Lei Nº 3.856 de 18/11/1998
Nasceu em 22 de fevereiro de 1889. Em 1909 embarcou para a Itália, procedente de um sitio que a família
possuía entre as estações de Toleto e Igualdade. Em
1910 serviu o exército italiano e, no mesmo ano, foi
enviado ao “front” da 1a guerra mundial, para lutar
contra a Áustria e, depois contra a Alemanha, até 1918,
lutando na Guerra por oito anos, sendo, diversas vezes, ferido. Em 1924 regressou ao Brasil e, em 1925
ingressou na antiga Estrada de Ferro Sorocabana, ali
trabalhando até 1942, quando se aposentou. Depois de
aposentado passou a residir e administrar a chácara pertencente à família do Dr. Ademar Pereira de Barros,
onde hoje está instalada a UNESP, no Distrito de Rubião Junior. Faleceu em 23 de março de 1962.

Sebastião Domiciano da Silva, Avenida
Jardim Tropical – Lei Nº 4.376 de 16/04/2003

Sebastião Domiciano da Silva, nasceu no município
de Botucatu, em 20 de dezembro de 1910, filho do Sr.
Joaquim Domiciano da Silva e da Sra. Elisa Cândido
Vieira. Faleceu em 17 de agosto de 1996. Foi Casado
com a Sra. Cezrina Maria de Jesus, ( falecida em 1978
) tendo, deixado três filhos : Newton Cândido, Sidney
Cândido da Silva e José de Mello.Foi admitido como
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trabalhador na Estrada de Ferro Sorocabana onde realizou profícua carreira profissional e dedicou-se destemidamente às causas das classes trabalhadoras e à defesa da soberania e desenvolvimento. Filiado ao Partido Comunista do Brasil, foi um dos seus principais lideres, honrando e dignificando a luta sindical junto aos
ferroviários de nossa cidade. Mas não limitou-se às
causas de seus pares. Sua casa transformou-se numa
verdadeira incubadora de sindicatos : dos Trabalhadores Rurais, Metalúrgicos, Coureiros, Comerciários e
obviamente, de sua categoria reunidos na União dos
Ferroviários da Zona Sorocabana. Toda esta atividade
custou-lhe muita perseguição por parte dos agentes repressivos dos conservadores. Em 1964, foi uma das
primeiras vitimas do Golpe Militar, em Botucatu. Levado ao presídio do Hipódromo, na Capital, foi vitima
das mais bárbaras torturas. Mas, Sebastião Domiciano, não vergou ante seus algozes e servia de exemplo a
seus companheiros encarcerados. A despeito da idade
avançada, participou ativamente das lutas pela democratização do país, participando das campanhas pela
anistia e pelas eleições diretas. Sebastião Domiciano
da Silva, conhecido por seus companheiros atentamente
os fatos políticos nacionais e internacionais, até o extinguir de sua gloriosa trajetória entre nós. É, com exemplo de homem, e brasileiro e de botucatuense a servir
como guia à geração atual e às futuras.

Sebastião Gonçalves da Cunha, Rua
Jardim Ciranda – Lei Nº 2.843 de 28/06/1989

Nasceu em 10 de fevereiro de 1907 na cidade de Piraju/SP. Filho de José Gonçalves da Cunha e Elisa Maria
Gonçalves. Foi casado durante 50 anos com a Sra.
Antonia Rosseto da Cunha, casamento ocorrido em 28
de setembro de 1935 e do qual tiveram 5 ( cinco ) filhos : José Angelo, Maria Luiza, Maria Tereza, Adilson e Adenir. Veio para Botucatu em 1922, aproximadamente fixando-se definitivamente no bairro da Boa
Vista, onde sempre residiu na rua Major Nicolau Kuntz,
274. Primeiramente trabalhou no Fórum de Botucatu,
depois nas lojas Singer e, posteriormente, com 18 anos,
passou a aprendiz de alfaiate, profissão que exerceu
para o resto de sua vida. Trabalhou em várias das muitas alfaiatarias que existiam na cidade e, depois de algum tempo, tornou-se proprietário da alfaiataria Pelegrini, na Av. Floriano Peixoto, durante muitos anos.
Foi vicentino, pela Conferência de Santa Cruz, do Bairro da Boa Vista, por muitos anos, ajudando a prestar
assistência às famílias necessitadas de seu bairro. Foi,
por muitos anos, diretor do Boa Vista F.C., contribuindo para o crescimento do popular Clube de seu
bairro.Sebastião Gonçalves da Cunha, faleceu em 11
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de dezembro de 1985.

Sebastião Pinto Conceição, Rua
Bairro do Lavapés – Lei Nº 911 de 28/12/1960

Nasceu em Botucatu, aos 30 de novembro de 1878. Filho do major
Antonio Pinto Nunes e Da. Rita
Morato da Conceição. Aprendeu
a ler com professores particulares,
que andavam pelas fazendas, alfabetizando filhos de fazendeiros
e administradores. Depois, rapazote, veio para Botucatu. Foi aluno dos professores Japiassú e Azurara, educadores de
renome. Aprendeu escrituração mercantil, aritmética e
rudimentos de álgebra, francês o suficiente para traduções, português, etc... Isso tudo, lhe serviu mais tarde,
quando se tornou serventuário da Justiça, em Botucatu. Sucedendo a Agnelo Villas Boas, por concurso, se
tornou tabelião do primeiro oficio, da Comarca de
Botucatu ( de 1919 a 1948 , sucedido por seu filho
Carlos de Almeida Pinto). Exerceu o notoriado com
exemplar correção e eficiência. Era mesmo lavrador.
Homem de gleba. Cafeicultor, silvicultor. Foi o iniciador do plantio de eucaliptus, em larga escala, no município de Botucatu. Tornou-se um benemérito de Rubião Junior, pois sua chácara “Santo Antonio do Capão Bonito”, para beneficio do encantador subúrbio,
fez doação de terras e serventias de caminhos e águas.
Homem honesto, de conduta ilibada, serviçal e de bom
coração, tornou-se estimadíssimo em Botucatu. Do seu
casamento com da. Amélia Paes de Almeida, filha do
pioneiro Cap. José Paes de Almeida, nasceram os filhos : Sebastião, Jaime, Carlos e Eunice de Almeida
Pinto. Quando faleceu, em 23 de agosto de 1950, verdadeira multidão compareceu aos seus funerais.

Segundo Quessada,Padre; Avenida
Distrito Industrial III – Lei Nº 3.188 de 29/09/1992

Nasceu a 20 de outubro de 1926,
em Pratinha, Município de São
Manoel, tendo falecido em 07 de
janeiro de 1992, em Roraima; Seus
pais, José Quessada Gimenes e Domingas Justo Quessada, tiveram
outros 10 filhos, destacando-se o
Pe. Joaquim Quessada, gêmeo do
Pe.Segundo e Ana Quessada Gonçalves. Pe. Segundo, passou a maior parte de sua infância, no município de Botucatu, em
uma propriedade rural, Campos de Monte Alegre, que
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pertencia aos Pais; Concluído o curso primário, ingressou para o Seminário, juntamente com seu irmão Pe.
Joaquim , com grande incentivo dos padres da Consolata e também de Dom Henrique Golland Trindade, o
qual nutria muito carinho, para com os gêmeos seminaristas sendo que foi ordenado pelo mesmo Dom Henrique, em 1951, tendo celebrado sua primeira missa na
Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Vila dos Lavradores desta cidade, que na época pertencia aos Padres da Consolata. Pe. Segundo Quessada, trabalhou e
prestou relevantes serviços na Diocese de Botucatu, a
convite de Dom Henrique, inicialmente na Vila dos
Lavradores e depois em Aparecida de São Manuel, tendo construído o Seminário de Aparecida. Como missionário da Consolata, por obediência, aceitou ser enviado para o território de Roraima, hoje Estado, no ano de
1976, onde trabalhou por 15 anos, junto aos índios ianomanis. Seu principal trabalho, além da evangelização junto
aos índios Ianomanis, foi a criação de abelhas, para prover fornecimento de mel, especialmente para as crianças,
face os grandes problemas de desnutrição existente entre
as mesmas, principalmente após a invasão das aldeias
pelos garimpeiros, que deixaram os indígenas, sem
qualquer recurso de subsistência e infestados por doenças contraídas dos homens brancos. Sua morte representou uma grande perda, para Roraima e também
para toda a comunidade missionária do País, pois seu
trabalho era de valor incalculável.

Sho Yoshioka, estrada

BTC 030 – Lei Nº 4.060 de 27/09/2000
Sho Yoshioka nasceu na província de Kyoto, no Japão, em 14 de
novembro de 1907. Chegou ao
Brasil como imigrante em 26 de
setembro de 1933. No Brasil, dedicou-se à fruticultura, em especial à cultura de pêssegos, podendo ser considerado o seu introdutor. O Sr. Sho Yoshioka, além de ser um agricultor pertinaz foi um idealista e trabalhou durante toda a sua
vida pela construção de uma sociedade cada vez melhor. Seu lema era caminhar no meio, sem radicalização da direita e nem da esquerda e ser um pilar, sustentando a ponte, que levaria as novas gerações para frente e para um mundo melhor. Assim, Sho era o representante no Brasil da “Japan Youth Association”, líder
de um grupo que contribuiu para o intercâmbio de inúmeros profissionais com o Japão. Este mesmo grupo
fundou em 1983, a Sociedade Brasileira para o Desenvolvimento Cultural e Cientifico da Juventude – Seinen Kyokai do Brasil, com sede em Itaquera, São Pau-
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lo. Sho Yoshioka, também pelas suas qualidades humanas e pelo profícuo trabalho desenvolvido foi condecorado pelo governo Japonês com a medalha do Imperador.

Seichi Konishi, Rua

Vila Lizzeti – Decreto Nº 2.031 de 27/09/1972
Natural de Kaganva Sem – Ilha
Shihoho – Japão, nascido em 06
de fevereiro de 1913. Filho de Korihiti Konishi (pai) e Sanhe Konischi (mãe). Todos o conheciam
como Konishi. Chegou ao Brasil
em 1931. Trabalhou 1 ano na lavoura como imigrante. Veio para
Botucatu mais ou menos por volta
de 1932, onde trabalhou como protético, profissão essa
já iniciada no Japão. Trabalhou como dentista com o
Dr. Isaias Freitas. Morou durante 10 anos com essa família, onde se tornou brasileiro de fato. Conheceu sua
esposa Dinah, estudante em Botucatu, casou-se em
1946 e dessa feliz união nasceram 4 filhos : Rubens,
Sueli, Roberto e Selma. Roberto e Rubens também são
dentistas, profissão essa iniciada com o pai. Konishi
além de dentista também fazia parte da comissão de
Esportes da cidade, junto ao ex-prefeito Plínio
Paganini.Foi membro atuante do Lions Club de Botucatu e da Associação dos Dentistas. Naturalizou-se brasileiro. Foi agraciado com o título de Cidadão Botucatuense. Faleceu em 31 de janeiro de 1971.

Serafim da Costa Carreira, Praça

Conj. Hab. Arnaldo Leota de Mello – Lei Nº 2.948 de
06/12/1989
Nasceu em Portugal na cidade de Balsagueira no dia
16 de setembro de 1872. Filho de Tomé da Costa Carreira e Ana Jesus Fragueiro. Desembarcou no Brasil
no dia 2 de janeiro de 1890 no Porto de Santos da embarcação “Famis’, junto com sua esposa Rosa Conceição Carreira. Fixou residência em Botucatu no ano de
1890. Ingressou na Estrada de Ferro Sorocabana no dia
26 de fevereiro de 1894, onde trabalhou por 42 anos, aposentando-se no dia 30 de maio de 1920. De seu casamento teve nove filhos : Maria Rosa casada com Joaquim Pinto,
Carlos C. Carreira, casado com Alcídia Carreira, José C
Carreira casado com Luiza Carreira; Nair Carreira casada Oliveiro Medeiros Coimbra, Amélia Carreira casada com Amador Rodrigues; João Costa Carreira, casado com Iracema Alves, Adélio Costa Carreira, casado com Rosa Carreira; Jordina Conceição Carreira,
casada com Nestor P. da Costa e Francisco Costa Car-
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reira, casado com Arlinda de M. Carreira. Serafim da
Costa Carreira faleceu no dia 22 de junho de 1947.

Serafim Blasi, Rua

Vila Maria – Lei Nº 418 de 01/09/
1954
Nasceu em San Fili, província de
Cosenza, Itália, em 27 de outubro
de 1865, Serafim, desde tenra idade trabalhou na fábrica de seu avô
Giuseppe, que produzia relógios
para torres e maquinas agrícolas.
De 1881 a 1885 foi mecânico da
ferrovia Union Pacific em Denver – Colorado – nos
Estados Unidos, trabalhando nas oficinas de manutenção da Companhia. Retornando à Itália serviu o exército durante três anos, graduando-se sargento.Dirigiuse então à Argentina, onde trabalha durante um ano em
uma metalúrgica, até fevereiro de 1890 quando de desloca para São Paulo atraído pelas notícias de progresso que ocorria no Brasil após a Proclamação da República. Antes de se radicar em Botucatu, Serafim trabalha durante quase quatro anos nas seções de forjaria e
ferramentaria das Oficinas de Leopoldo Sidow ( fabrica Itaúna ), fabricante de bombas Hidráulicas, bombas
carneiro, turbinas, etc... Com essa especialização, algumas economias e arraigado desejo de montar sua
própria oficina, Serafim decide instalá-la em Botucatu
devido a sua estratégica localização. Trouxe para essa
cidade um torno inglês de 2,5m entre pontos, uma máquina de furar de coluna movida a manivela, uma bigorna, um fole de ferreiro e ferramentas.Serafim Blasi
casou-se com a Sra. Marcelina Laurindo com quem teve
os filhos : Dr. Jorge e Alfredo – estudaram na Itália,
Dr. Brasile Francisco, bem como as filhas estudaram
no Brasil. Necessitando gerar capital de imediato para
conduzir seus negócios, decide fabricar macarrão para
a grande colônia italiana radicada na cidade pois havia
notado que esse alimento tinha que ser preparado em
casa, tal como acontecia com o pão, queijo, lingüiça,
etc. A idéia deu certo e o produto um sucesso.Enquanto
sua esposa Miquelina e Francesco Blasi, seu pai, cuidavam da fabrica de macarrão, Serafim exercia a sua
profissão de mecânico e ferreiro atendendo encomendas de fabricação de grades, portões, colunas,
machados,maquinas para macarrão, engenhos de
cana,assim como reparava bombas e rodas hidráulicas,
moinhos de fubá, carroças, etc.Devido ao seu talento
mecânico , Serafim era constantemente requisitado para
consertar as máquinas de café da região, que não funcionavam bem e quebravam muito café pois destinavam-se a descascar os cafés em pergaminho da Améri-
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ca Central e não os cafés em côco produzidos no Brasil. Estas maquinas importadas além de serem pesadíssimas não se adaptavam de forma alguma aos nossos
cafés. Em vista do grave problema, Serafim desenvolve estudos e experiências até que consegue construir a
máquina sonhada pelos cafeicultores : um descascador
de café em côco que não engasgasse e que não esquentasse ou quebrasse café. Nascia a primeira máquina
Blasi para café, com tecnologia desenvolvida no país e
que recebeu a carta patente Nº 4.211 em 31 de dezembro de 1904. Imediatamente colocada na linha de fabricação esse descascador foi um sucesso no mercado
impulsionando ainda mais a Industria de Serafim Blasi, que nessa época já havia construído uma completa
fundição de ferro e bronze bem como já fabricava moinhos de fubá, rodas e bombas hidráulicas, de três tamanhos com tanta eficiência que quase todas as fazendas a utilizavam para lavar café. Fornecia locomoveis,
caldeiras e toda sorte de maquinismos para a lavoura e
a industria.A Industria Blasi , desde então, consolidou
sua posição no mercado através de novas invenções de
máquinas que vieram a proporcionar a racionalização
e desenvolvimento da agricultura brasileira. Foram algumas centenas de novos produtos lançados pela Blasi
e plenamente aprovados pelos seus clientes. Além das
maquinas agrícolas, a Blasi forneceu equipamentos e
peças para a instalação e manutenção das usinas de
Luz e Força de várias localidades; forneceu ferragens,
bueiros e outras peças de ferro fundido para inúmeras
prefeituras, chegando a financiar a instalação de água
e esgotos em cidades da região. Instalou em Botucatu
a Usina Indiana para produção de açúcar, tendo ela própria construído em sua fábrica as máquinas e equipamentos necessários para o processamento da cana e
obtenção do açúcar. Serafim Blasi e Cia LTDA, ou Industrias Blasi como popularmente era conhecida, foi
fundada em 14 de abril de 1894, coincidindo com o
aniversário da cidade de Botucatu pois foi durante o
festejo comemorativo que a recém instalada fábrica de
macarrão do Cavalheiro Serafim Blasi promoveu o seu
produto. Dois anos após a fabricação da primeira máquina e da instalação, portanto, da sua industria, o novo
industrial botucatuense recebe do rei da Itália o título
de Cavalheiro da Coroa Italiana.

Sergio Bassetto, Rua

Distrito Industrial III – Lei Nº
4.970 de 23/09/2008
Nascido aos 25 de agosto de 1931,
Sérgio Bassetto foi criado em
Botucatu e, aos 28 anos de idade,
no dia 05 de dezembro de 1959,
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casou-se com a também botucatuense, Lurdes Tonelli
Bassetto. Desta união tiveram quatro filhos : Augusto
Sérgio, Luis Roberto, Marco Antonio e Lilian. Trabalhou na extinta FEPASA, desde os 20 anos de idade,
exercendo uma das mais árduas atividades da época,
que era a limpeza de trilhos, diariamente, de sol a sol.
Depois de 30 anos, passando por outras funções, finalmente, aposentou-se como carpinteiro. Durante este
período, mesmo com dificuldades para criar sua família, acreditou e contribuiu para o surgimento do que
hoje é um dos maiores clubes esportivos de Botucatu,
a Associação Atlética Ferroviária, o Clube dos Ferroviários, motivo de orgulho e muita luta dos ferroviários da época. Era membro da Diretoria do Clube 7 de
Setembro, no qual gostava de praticar um de seus passatempos preferidos : a bocha. Sergio Bassetto faleceu
no dia 02 de fevereiro de 2006.

Sergio Borges de Araújo, Rua

Jardim Botucatu – Lei No. 4.693 de 03 de março de
2006.
Nasceu em Santo Amaro (SP) aos
10 de outubro de 1933. Filho de
João Borges de Araújo e Guilhermina de Assis Araújo. Casou-se
com a Sra. Maria de Lourdes Almeida Araújo, tendo os filhos :
Marisa Aparecida Borges de Araújo – funcionária publica municipal – Antonio Sérgio Borges de
Araújo – contador – e João Alberto Borges de Araújo –
Engenheiro Industrial Mecânico – Sergio Borges de
Araújo, mudou-se de Sorocaba para Botucatu na década de 1950, com seus pais, transferido para Botucatu
por motivo de serviço. Sergio ingressou na Estrada de
Ferro Sorocabana depois de ter concluído o curso de
formação de transporte – CFT – no dia 02/07/1953, no
cargo de Conferente. Como ferroviário ocupou diversos cargosinclusive o de Chefe de Estação no Distrito
de Rubião Junior. Foi esportista da Associação Atlética Ferroviária, na época, importante clube da média
sorocabana, disputando a 2o e 3o divisão do campeonato estadual, na posição de centro avante, defendendo
seu clube com honra e galhardia. Era conhecido como
“Bahia” devido seu genitor ser natural daquele Estado
da Federação. Sergio Borges de Araújo, faleceu, em
Botucatu, no dia 29 de setembro de 1996.

Sergio Eduardo Gioso, Rua

Jardim Vila Real – Lei Nº 2.824 de 01/06/1989
Nasceu em Botucatu aos 12 de fevereiro de 1956. Foi
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casado durante 9 anos com a Sra. Maria José Calixto
Gioso e tiveram uma filha – Alexandra Calixto Gioso.
Ainda muito criança começou a trabalhar em diversos
serviços na qualidade de aprendiz. Estudou no Colégio Arquidiocesano “La Salle”, indo para o EECA, concluindo seus estudos na Capital (São Paulo ). Trabalhou em Firmas de Pavimentação onde foi Gerente de
Produção. Foi , por alguns anos, proprietário de uma
firma de galvanização. Seu último emprego foi na S/A
Paulista, quando faleceu em 12/04/1988 de acidente
automolibistico.

Sergio Rodrigues Alves, Rua

Jardim Cambuí – Lei No. 4.690 de 03 de março de
2006.
Nasceu em Botucatu (SP) no dia
14 de agosto de 1941. Filho de
Miguel Rodrigues e Antonia Alves Rodrigues. Sergio Rodrigues
Alves exerceu a profissão de Contador sendo proprietário do escritório de contabilidade denominado “Escritório Botucatu”, com
sede na Vila dos Lavradores. Casou-se com a Sra. Elza Tozo Rodrigues, sendo seus filhos : Rogério Cezar Rodrigues Alves, Renata Rodrigues Alves Carnietto e Simone Cristina Rodrigues Alves Pafetti. Faleceu no dia 26 de abril de 1986, no Distrito de Vitoriana.

Serra Negra,Conde; Avenida
Vila Maria – Lei Nº 94 de 05/10/1949

Manoel Ernesto Conceição, que
possuía o título de Conde, passando então a ser mais conhecido por
Conde de Serra Negra. Nasceu em
Piracicaba em 1850. Era filho de
Francisco José da Conceição – Barão de Serra Negra – e genro do
Barão de Valença ( um dos maiores cafeicultores do Rio de Janeiro
e do Vale do Paraíba ). Grande fazendeiro, possuidor
de grande latifúndio com aproximadamente 3.000 alqueires, que tinha a denominação de Fazenda Agrícola
Vila Vitória e constante de aquisições de diversas áreas de terras, anexadas umas às outras, e somadas, perfaziam a área acima referida. Em algumas dessas áreas
( em três delas existiam cerca de 630.000 cafeeiros )
não contando com a existencia de outros cafeeiros, em
outras áreas. Dizia-se que, em suas propriedades, existiam mais de 1.000.000 de pés de café, tratados e cui-
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dados por centenas de escravos negros. Interessou-se
pela propaganda do café na Europa, dispensando com
essa obra patriótica somas avultadas. Durante 16 anos
sustentou, exclusivamente à sua custa, um grande estabelecimento de torrefação de café no centro de Paris
com várias filiais nas províncias. A Grande Guerra obrigou-o a interromper esse trabalho que não visava obter
lucros, mas tão somente tornar o café paulista conhecido na Europa. Manoel Ernesto da Conceição casouse com Maria de Souza Resende, filha do Dr. Pedro
Ribeiro de Souza Resende, Barão de Valença e de Justina Emerich de Souza Resende. Do seu consórcio tiveram os seguintes filhos : Pedro Conceição Serra
Negra, Francisco José Serra Negra, Stella Conceição,
falecida em Paris na idade de 14 anos; Raul Serra Negra, May Serra Negra, Cecília Serra Negra, Elizabeth
Serra Negra, Angelina Serra Negra e Gastão Serra Negra. O Conde de Serra Negra foi quem doou as terras
para a constituição do Distrito de Vitoriana.Faleceu a
14 de março de 1923 na cidade de São Paulo.

Serra Negra, Conde; Rua

Distrito de Vitoriana – Decreto Nº 0.94-A/49
Ver Avenida Conde de Serra Negra

Sete de Setembro, Rua
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Severino Soares da Silva, Rua

Jardim Tropical – Lei Nº 3.818 de 25/08/1998
Nasceu em Maceió (Alagoas), em 13 de maio de 1913.
Filho de Manoel Soares e Maria Hermelinda da Conceição. Casou-se com a Sra. Raymunda Camilo Soares
e, desta união nasceram sete filhos : Severina, Moacyr,
Antonio, Manoel, Loversi, João e Pedro. Trabalhou nas
fazendas Santa Cruz, São Bento, Lourdes, São João,
Faxinal. Foi o primeiro morador do Jardim Paraíso.
Foi massagista de vários clubes esportivos e benzedor.
Residiu em Botucatu durante 44 anos. Faleceu em 24
de abril de 1981.

Sibipirunas, Alameda
Parque das Cascatas –

Arvore da família das leguminosas, da floresta atlântica, cujos
múltiplos folíolos são minutos e
lembram a avenca. Flores amarelas, vistosas, e dispostas em panículas. Apesar de escura e forte a
madeira é preferida como ornamental.

Jardim Central – Lei de 23 de novembro de 1936.
Antiga rua 23 de setembro

Silva Jardim, Rua

É a grande data da Pátria. Marca
o dia em que ficamos senhores de
nosso destino. D. Pedro I, ao chegar de Santos, encontrou, nas proximidades do riacho Ipiranga,
emissários do Rio de Janeiro, que lhe traziam mensagens de Lisboa prejudiciais ao Brasil, uma vez que
exigiam o retorno de D. Pedro à corte portuguesa. Com
as mensagens, vinham cartas de José Bonifácio e Dona
Leopoldina, além de um comentário do Deputado Antonio Carlos, onde pediam a reação do príncipe para
evitar que o Brasil fosse submetido ainda mais a Portugal. D. Pedro comoveu-se. Sentiu que era chegada a
hora tão esperada pelos brasileiros. E no mesmo local,
a 7 de setembro de 1822, às margens do riacho Ipiranga, com o grito imorredouro de Independência ou
Morte, determinou o rompimento dos laços que nos
prendiam aos antigos colonizadores. A proclamação da
Independência foi o ponto culminante de uma reação
que havia muito se manifestava através de movimentos nativistas. Os brasileiros sentiam-se diminuídos em
seus direitos legítimos quanto às responsabilidades de
administrar o país. O povo queria o Brasil para os brasileiros. E isso foi conseguido.

Antonio da Silva Jardim, grande
propagandista da República, orador vibrante e tribuno popular,
conferencista e jornalista. Nasceu
a 18 de agosto de 1860, em Capivari, na província do Rio de Janeiro, filho de modesto professor
e fazendeiro, com ele iniciando os
estudos, prosseguidos em Niterói.
Seguiu depois para São Paulo, a
fim de cursar a Faculdade de Direito. Lecionava para
custear os estudos, colaborando também na imprensa.
Revelou-se orador excelente, tendo então escrito, em
colaboração com Valentim Magalhães, IDÉIAS DE
MOÇO. Obteve o lugar de professor da Escola Normal e do Colégio João Kopke, casando-se com uma
filha do Conselheiro Martim Francisco de Andrade.
Ingressou no Clube Positivista, onde desenvolveu seus
ideais republicanos. Percorreu diversas cidades fluminenses, paulistas e mineiras, divulgando o novo regime político. Fez também na Corte numerosos comícios e colaborou na Gazeta de Notícias. Quando o Conde D’Eu, marido da Princesa Isabel, partiu para o Norte, no “Alagoas” Silva Jardim seguiu no mesmo navio,

Vila São Lucio – Decreto Nº 2.462/77
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fazendo abertamente propaganda da República. Nas
vésperas da proclamação não o informaram do movimento nem o convocaram para o Governo que se organizava. Ainda disputou as eleições para a Constituinte,
sentindo a ingratidão de velhos companheiros. Exilouse voluntariamente na Europa, quando, durante uma
visita ao Vesúvio, caiu na borda do vulcão, assim morrendo, a 1o de julho de 1891.

Silvestre Bartolli, Rua

Jardim Dom Henrique – Decreto Nº 2.460/77
Nasceu em Botucatu no dia 17 de
fevereiro de 1904. Era Administrador. Casou-se com Catarina Gotardi Bartoli, com quem teve oito
filhos : Rosa, Geraldo, Antonio,
Orlando, Elena, Maria, Inês e
Oswaldo Bartoli. Era conhecido
como Selestrin. Era proprietário
da Chácara São João, posteriormente Vila Ferroviária. Residiu,
por muitos anos, na Vila Aparecida, onde era cidadão
muito respeitado. Silvestre Bártoli, faleceu em 05 de
março de 1975.

Silvio Antonio Soares, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.703 de 15/10/1997
Nasceu em Botucatu (SP), em 10 de maio de 1969.
Filho de Antonio Soares e Sra. Antonia Valério Soares.
Cursou o Primário na Escola Estadual “Angelino de
Oliveira”, depois cursou o Magistério,formando-se
Professor em 1989, pela Escola Dom Lúcio Antunes
de Souza. Em 1994 conclui o Curso de Ciências para o
1o Grau, na Faculdade de Ciências e Letras de Avaré e,
em 1995 conclui o Curso de Habilitação em Biologia.
Participou de diversos cursos : Informática, Micrologia e Procedimentos Laboratoriais no Setor de Veterinária da Unesp – Campus de Jaboticabal; Bioterismo,
pela Unesp de Botucatu; Tópicos especiais em Biologia Marinha, pela Unesp de Botucatu. Participou da
Semana de Estudos de Ciências e Semana da Biologia,
pela Fundação Regional de Avaré. Fez estágios na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da UnespCampus de Botucatu. Em 1990 foi monitor da EXPOUNESP em Bauru, no trabalho Hospital Veterinário/
Cirurgia Veterinária e Reprodução Animal. Em 1994
foi monitor na Fundação Regional de Avaré, nas seguintes disciplinas : Zoologia, Biologia Geral, Botânica, Ecologia, Bioquímica e Biofísica. Em 1989 foi
membro suplente da Congregação da Faculdade de
Medicina Veterinária e Zootecnia – Unesp – Campus
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de Botucatu, tendo sido eleito por votação. Trabalhou
na Unesp, como Auxiliar de Laboratório, no Departamento de Nutrição Animal. Em 1992 colaborou em trabalhos científicos, na tese de Doutorado, d Curso de
pós-graduação em Zootecnia – Nutrição e Produção
Animal, pelo Docente Antonio Celso Pezzato e, em
1995, na tese do Docente João Batista de Andrade. Trabalhou na Industria Staroup S/A e na Comercial Gonçalves Zorzella Ltda, em 1987. Faleceu em 04 de setembro de 1996.

Silvio Bestetti,Tenente; Rua

Vila São José – Lei Nº 674 de 1o /04/1958
Nasceu em Descalvado(SP), no dia 07/06/1909, filho
de José Bestetti e Luiza Biffi Bestetti. Entrou para o
Exército em 17/02/1930 no 17o Batalhão de Caçadores, 1a Companhia em Mato Grosso – servindo em diversas unidades até 16/03/1931 – foi destacado para
São Paulo, voltando depois para Mato Grosso, onde
tomou parte comandando o pelotão, na repressão do
levante de Coxins. Voltou depois a São Paulo onde fez
curso de professor de Educação Física , onde logo após
foi promovido a 3o Sargento. Tomou parte na repressão ao levante Comunista de 1955 no Rio de Janeiro.
Foi destacado para ser Instrutor do Tiro de Guerra de
Botucatu em 1943, tendo sido promovido ao posto de
2o Sargento. Logo após foi promovido a 1o Sargento.
Foi instrutor do Tiro de Guerra até 1955, servindo também como instrutor em São Paulo, Pirajuí , Orlândia,
São Manuel e Botucatu. Professor de Educação Física
Física do Colégio Diocesano Nossa Senhora de Lourdes desta cidade até a ocasião de sua morte. Vereador à
Câmara Municipal pelo Partido Social Democrático,
na legislatura de 1956 a 1959 onde serviu a causa pública até 29/03/1958, data de seu falecimento. Foi sócio fundador da Sociedade Hípica de Botucatu. Diretor da Associação dos Escoteiros “Padre Anchieta” e
também membro da Comissão Central de Esportes. Na
sua vida militar, foi sempre elogiado pelos seus superiores. Tomou parte na Revolução Constitucionalista
de 1932. Foi também agraciado com diversas medalhas de Mérito Militar. O Tenente Silvio Bestetti casou-se com Dona Maria Tessale Bestetti, na cidade de
Sorocaba, de cujo casamento nasceram os seguintes
filhos : Heloi José Bestetti, Silvio Sérgio Bestetti e Silma de Fátima Bestetti.Era um verdadeiro amante da
cidade de Botucatu, tanto assim que aqui se acha sepultado e seus familiares ainda conservam sua pequena propriedade.

Silvio de Campos Gurgel, Rua
Jardim Cambuí – Lei Nº 4.585 de 23/08/2004
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Nasceu na cidade de São Paulo em 13 de abril de 1917.
Era filho do Dr. Joaquim do Amaral Gurgel e Dona
Eulália Augusta de Moura Campos, filha caçula do Cel.
Moura Campos. Cresceu entre as cidades de Botucatu
e Tietê (SP). Cursou o ginásio no Colégio Arquidiocesano La Salle em Botucatu e diplomou-se como Professor em Tietê, na Escola Normal em 1935, com 18
anos de idade. Lecionou em várias zonas rurais do Estado, e se efetivou Professor na cidade de Presidente
Prudente. Nessa cidade casou-se com Cecília de Barcellos Silveira, também Professora. Teve 2 filhas : Regina Maura e Campos Gurgel e Silvia Maria de Campos Gurgel. Lecionou na EEPG “Prof. Martinho Nogueira”, onde se aposentou como Diretor de Escola.
Faleceu em Santos (SP) a 5 de fevereiro de 1994 com
76 anos de idade e, está sepultado no cemitério “Portal
das Cruzes”em Botucatu.

Silvio Galvão,Dr.;Rua

Jardim Peabiru – Decreto Nº 2.649/79
Nasceu em Itapetininga (SP) aos
28 de setembro de 1898 e faleceu
em 13 de janeiro de 1971, em Botucatu onde está sepultado. Filho
de Antonio Galvão e Antonia Galvão. Seu pai, Antonio Galvão, dedicou a maior parte de sua vida
como exemplar jornalista do interior, possuindo jornais independentes em Itapetininga, Avaré e Santa Cruz do Rio Pardo.Foi nas oficinas
desses jornais que foi alfabetizado por sua mãe e onde
iniciou sua vida de trabalhador. Foram , talvez, as campanhas desses jornais que despertaram nele o amor
pelas causas ruralistas. Em São Paulo completou o curso
primário no Grupo Escolar da Bela Vista, secundário,
no Ginásio do Estado e após formar-se em 1915 na
Escola Normal da Praça, foi exercer o magistério primário em Óleo (SP), onde , após ter feito o serviço
militar, casou-se com sua colega, professora Maria
Luiza Pinheiro. Em Óleo, onde instalou e participou
das atividades de um núcleo de escotismo e de um Tiro
de Guerra, entregou-se à tarefa de difundir a instrução
e o conhecimento das coisas pátrias, com tal dedicação e entusiasmo de seus 18 anos que aos 22, aquela
comunidade o homenageava dando o seu nome a praça
daquela cidade. Em 1931 formou-se em Direito pela
Faculdade do Largo de São Francisco, na chamada
“Turma do Centenário”. Exerceu advocacia em Botucatu, onde aplicou seus conhecimentos de direito advogando causas de interesse da comunidade. Além de
professor emérito, orador elegante e ardente patriota,

329
foi poeta, contista e jornalista. Colaborou não só em
jornais do interior, como, também, nos mais renomados jornais da Capital.Foi um dos fundadores da Associação Rural de Botucatu, atual Sindicato Rural, foi
seu presidente quando tornou-se uma das mais respeitadas associações pela sua atividade, pela sua participação nas campanhas ruralistas, conquistando lugar de
destaque dentro da Federação das Associações Rurais
do Estado de São Paulo, “onde se tornou um líder pela
sua coragem, dedicação e capacidade com que defendia o interesse dos lavradores, pecuaristas e agrônomos, valorizando a profissão destes últimos”. Colaborou com o Padre Euclides Carneiro na fundação do Asilo de Mendicidade de Botucatu. Formou-se, também,
em Odontologia pela Faculdade de Pindamonhangaba,
não tendo, entretanto, exercido por muito tempo a profissão de dentista. Na Escola Normal Oficial de Botucatu, após submeter-se a concurso, foi professor de geografia e história. Mais tarde foi professor de sociologia. Em Botucatu tomou parte na fundação de jornais
locais. Participou, ativamente, da Campanha Constitucionalista de 1932, pela qual lutou no “front” do Vale
do Paraíba , no V Batalhão de Caçadores da Reserva.
Foi Diretor, em 1924, do jornal “Cidade de Botucatu”.
Participou da fundação da Cruzada Brasileira, sociedade de cunho cívico, social e literário. Foi seu presidente e tomou parte entusiasticamente em todas as suas
atividades : na montagem da tipografia, na edição de
sua revista “A Cruzada”, cujo primeiro número circulou em 21 de abril de 1928; na construção de sua sede
de campo “O Bosque do Sossego”, que contava com
um lago e ilha artificiais preparados para natação e esportes aquáticos, restaurante, bar, quadras de tênis, bola
ao cesto e bocha; pomar e zoológico, tudo dentro de
um bosque de eucaliptos.

Silvio Trevizani, Rua

Jardim Botucatu - Distrito de Rubião Junior Lei Nº
3.476 de 30/11/1995
Filho de Palmira Trevisani e Dante Trevisani.Sua mãe era descendentes de italianos e o pai natural
de treviso na Itália. Era irmão de
José, Dante, Antonio e Lucia. Seu
pai era empresário do transporte
coletivo – possuía diversas linhas
de ônibus em diversos lugares da
região, constituindo assim a Empresa de Ônibus Trevisani, localizada à Rua Cardoso de Almeida. Silvio e
sua família sofreram muito, logo que souberam que seu
pai havia falecido, vitima de acidente de moto, aos 36
anos de idade. Sua mãe tinha 29 anos e o filho mais
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velho 11 anos e a mais nova 4 meses. Os 3 irmãos começaram então a trabalhar de cobrador e logo que alcançaram a idade de 18 anos passaram a ser motorista
na Empresa da mãe. Além de trabalhar na empresa Trevisani, Silvio sempre estudou, nunca abandonando seus
livros. Freqüentava a Escola Dr. Cardoso de Almeida.
Os negócios da família iam muito bem e Silvio resolveu cuidar do Posto de Combustível localizado em
Rubião Junior, que a família havia adquirido. Casouse com Vera e dessa união nasceu Maria Silvia e Paulo
Henrique residindo na rua Cardoso de Almeida – centro – perto da residência de sua mãe. Silvio era um
homem trabalhador, honesto e sempre alegre, dedicando sua vida ao trabalho e aos familiares.Faleceu, no
local de trabalho, vítima de assalto.

Sylvio Baptista de Almeida Jr, Rua
Projeto de Lei Nº 040 de 12/06/2006
Colina do Paraíso

Nasceu em São Paulo (SP), no dia 18 de dezembro de
1960. Filho do Sr. Sylvio Baptista de Almeida e da Profa. Eunice Mauricio de Almeida. Cursou o primeiro
grau na Escola Raphael de Moura Campos e o ginásio
no Colégio Arquidiocesano “La Salle” e na Escola Industrial Dr. Armando Salles de Oliveira. Cursou o Colégio Técnico Industrial Dr. Domingos Minicucci Filho e Curso Prevê Objetivo. Formado em Educação
Física pela Faculdade de Educação Física de Barra
Bonita. Participou do Curso de Segurança do Trabalho
pela Escola Senac. Foi escriturário do banco Itaú na
agencia de Botucatu. Trabalhou como salva-vidas da
Associação Atlética Botucatuense e Prof. De Educação Física na escola Prof. João Queiroz Marquees (
1990 ) e na Escola Prof. José Pedretti Neto. Pertencia
ao Zuando Moto Clube onde era queridoo por todos.
Faleceu no dia 27 de janeiro de 2002.

Siqueira Campos, Rua

Centro – Decreto Lei Nº 395 de 09 de maio de 1931.
Antiga rua Dr. Ritt
Antonio Siqueira Campos, líder
dos chamados “tenentes” da revolução de 1930, nascido em Rio
Claro, São Paulo.Foi um dos 18
do Forte de Copacabana, em
1922, exilando-se posteriormente no estrangeiro. Em 1924/1926
participou da “Coluna Prestes”.
Em 1930, integrado na conspiração revolucionária, dispôs-se a seguir, com João Alberto Lins de Barros, para Buenos Aires, a fim de con-
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vencer a Luis Carlos Prestes de abandonar a linha comunista e assumir a chefia do movimento militar contra o Presidente Washington Luis. O avião em que viajava caiu no mar, na altura de Ponta Brava, nas proximidades de Montevidéu, e Siqueira Campos afogouse.

Sylvio Generozo, Rua

Altos da Serra – Lei Nº 4.334 de 26/11/2002.
Nasceu em 15 de agosto de 1924, natural de Botucatu
(SP),filho de Revenil Generozo e de Benedita Francisca de Oliveira. Ex-funcionário da SABESP ( Aposentado ) Casado com Maria Pires Generozo, com quem
deve os filhos : Silvia Maria, Sidnei Generoso, Celso
Aparecido Generoso. Foi Diácono da Igreja Evangélica Quadrangular, desde sua fundação na cidade de
Botucatu, sendo um dos idealizadores da atual sede,
hoje instalada na Rua Nelo Cariola, 251.Faleceu no
dia 21 de agosto de 2002.

Sólon Paes Caldeira,Prof.; Rua

Conj. Hab. Leandro Alarcão Dias – Lei Nº 4.084 de
29/11/2000
Nasceu em 05 de setembro de 1928, na vizinha cidade
de Pirambóia, sendo filho do Sr. Edward Paes Camargo e Sra. Éster Caldeira. Iniciou seus estudos no Colégio Santa Marcelina, posteriormente no Colégio La
Salle, concluindo o Curso de Magistério na Escola
Normal. Em 05 de fevereiro de 1950 foi admitido na
Estrada de Ferro Sorocabana, na função de Escriturário, na Chefia Administrativa, onde aposentouse.Casou-se no dia 18 de fevereiro de 1950, com a Sra.
Anésia Moreira Caldeira, sendo que desta união nasceram quatro filhas : Sônia Maria Caldeira, Solange
Aparecida Caldeira, Simone de Fátima Caldeira e Silvia Maria Caldeira. Foi membro da Diretoria da Associação Atlética Ferroviária. Faleceu no dia 10 de agosto de 1995.

Sombreiros, Alameda

Jardim Centenário –
Diz-se de tudo o que pode produzir sombra. Nome de
uma planta medicinal. Chapéu. Adaptação do espanhol
sombrero.

Sorocaba, Rua
Vila Assumpção –

Cidade do Estado de São Paulo, localizada à margem
esquerda do rio de seu nome, um dos afluentes do Tietê. Encontra-se numa área de contato entre duas sub-
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regiões paulistas : o planalto Cristalino, ali representado pela serra
de São Francisco, que lhe fica a
SE, e a Depressão Periférica, com
terrenos sedimentares paleozóicos. Tal situação geográfica representou sempre importante papel na evolução da cidade, desde suas origens no séc. XVII.Tornada vila em 1661, sob a invocação de Nossa Senhora da Ponte de Sorocaba, passou a
ser ponto obrigatório de pouso para os que transitavam
pelo caminho aberto na zona de Campinas da depressão Periférica, e que se dirigiam para o Rio Grande do
Sul. Do séc. XVIII até o advento das vias férreas, ficou
famosa por sua feira de burros, que abastecia os tropeiros de todo o país. Em 1875 foi alcançada pelos
trilhos da Estrada de Ferro Sorocabana, que a ligou à
capital paulista e acabou por uni-la ao Rio Grande do
Sul, através da Viação Férrea Paraná-Santa Catarina
via Itararé. Sorocaba é um dos principais centros industriais e culturais do interior do Estado de São Paulo.

Stela Paolini Lunardi, Rua

Vila Casa Branca – Lei Nº 903 de 22/12/1960
Natural de Pieve Fosciana – Itália
– foi casada com o Cavalheiro Virginio Lunardi,um dos pioneiros do
progresso industrial de nossa cidade e grande benfeitor da Vila
dos Lavradores. Dona Stella, mãe
extremosa, esposa exemplar, sempre caritativa e bondosa viveu sua
vida inteiramente voltada para o lar no aconchego de
sua numerosa prole, todos, elementos de projeção na
vida citadina. Religiosa dedicou grande parte de sua
existência aos serviços paroquiais, desempenhando com
dedicação e carinho vários cargos em associações religiosas e assistenciais. Faleceu aos 63 anos de idade,
em nossa cidade, no dia 04 de março de 1939 sendo
sepultada em jazigo da família na Necrópole Municipal.

Stélio Machado Loureiro, Rua

Vila São Lúcio – Projeto de Lei Nº 85 de 22 de dezembro de 1955.
Político e jornalista paulista. Foi um dos pioneiros do
grande problema que diz respeito ao progresso e a grandeza do Estado de são Paulo, como seja o Municipalismo. Muito batalhou por Botucatu, através do Departamento do Interior do Palácio Campos Elíseos, do qual
era chefe, e ainda pelas colunas do “Diário de São Pau-
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lo”, não pode deixar de prestar esta justa homenagem
ao grande municipalista que, apesar de desaparecer prematuramente, muito honrou e dignificou São Paulo e
os ideais Municipalistas.
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Tangarás, Alameda
Parque das Brisas –

Ave passeriforme da família dos
piprideos, conhecida na Amazônia
pelos nomes de uirapuru, irapuru,
arapuru ou guirapuru. Os tangarás
típicos pertencem ao gênero Chirosiphia, também chamados de
dançadores. As espécies mais comuns no centro do
Brasil são a C. Caudata e a C. Pareola, de tamanho um
pouco menor. O macho é de belo colorido azul, com
cabeça vermelha, fronte, pescoço, asas e cauda pretos;
a fêmea tem cor esverdeada. Comum nas florestas próximas ao Rio de Janeiro, o tangará é famoso pela dança que executa por ocasião do acasalamento. A fêmea
coloca-se em determinada posição e a seguir os machos, em fila ao lado da mesma, iniciam uma exibição,
com evoluções e ruídos, repetindo-se o processo várias vezes, até que seja escolhido um deles pela fêmea
que os reuniu.

Tapajós, Alameda
Residencial Indaiá –

Rio do Estado do Mato Grosso afluente do rio Amazonas pela margem direita. Nasce na cordilheira dos Parecis com o nome de Juruena e depois de receber os
rios Camararé, Papagaio, Arinos, Pires e Teles, passa a
denominar-se Tapajós. Tribo dos Tapajós, habitantes
das margens do rio do mesmo nome.

Tapés- Alameda
Residencial Indaiá –

Cidade e município do Estado do Rio Grande do Sul.
Economia agro-pecuária. População da sede : 6000 hab.
Indígena dos Tapes, antiga tribo do Rio Grande do Sul.

Taquarituba, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.139/82
A cidade de Taquarituba foi fundada pelo Sr. Francisco Ferreira
Loureiro que, precedente de Itapeva, adquiriu uma parte das terras da Fazenda Lageado, do então
município de São João Batista do
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Rio Verde, hoje Itaporanga. Em 1886, em terras de sua
propriedade, o senhor Francisco Ferreira Loureiro fez
construir uma pequena Capela, sob a invocação de São
Roque e doou ao patrimônio da referida Capela, uma
gleba de terras situada à margem esquerda do Ribeirão
Lageado, afluente do Rio Taquari, em cujo lugar deuse o inicio da povoação.

Tecomarias, Alameda

Chácara Capão Bonito – Distrito de Rubião Junior –
Gênero de plantas da família das Bignoniáceas.

Telles, Gal; Rua

Centro/Vila Guimarães – Ata de 11/01/1894
O General Telles , nasceu no Rio
Grande do Sul em 1835. Herói da
Guerra do Paraguai, lutou na Batalha de Campo Grande. Defensor
da legalidade na revolta de 1893,
que visava derrubar o presidente
Floriano Peixoto. Como TenenteCoronel, Carlos Maria da Silva
Telles venceu os caudilhos gaúchos, em Bagé, quando a cidade estava toda sitiada pelas
forças de Canabarro,Gumercindo Saraiva e outros. Teve
melhor sorte que seu colega Gomes Carneiro, que morreu no cerco da Lapa, Paraná. Na Guerra de Canudos (
Governo de Prudente de Morais ), o já General Carlos
Maria da Silva Telles não durou muito, faleceu em conseqüência dos ferimentos recebidos em campanha.

Therezinha Colauto Bertani, Rua

Residencial Parque Laguna – Lei Nº 4.841 de 29/10/
2007
Nasceu em Botucatu/SP, no dia 1o
de janeiro de 1937. Filha de Antonio Colauto e Virgilina Rosa
Mariano. Dona de casa e esposa
exemplar, participou da fundação
da Imobiliária “Expande Corretora”, juntamente com o seu esposo. Esta empresa é atualmente líder no mercado imobiliário de Botucatu, atuando nesse ramo há
mais de 20 anos, colaborando no desenvolvimento de
Botucatu. Em 11 de fevereiro de 1961, casou-se com
Antonio Luiz Bertani e tiveram 4 filhos : Luis Antonio
Bertani, Carlos Eduardo Bertani, Mara Andréa Bertani e César Murilo Bertani. Therezinha Colauto Bertani, faleceu em Botucatu no dia 04 de maio de 1988.
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Theodomiro Carmello, Rua
Vila Carmelo – Decreto Nº 1.625/68

Nasceu em 29 de dezembro de
1899 em Botucatu ( Vila dos Lavradores ), 5o dos 12 filhos de João
Carmello e Carolina Bardella Carmello. Casou-se com a Sra.Gilda
Donini Carmello com quem teve
5 filhos : Aracy, Roberto, Rosa,
Cecília e Gilberto. Foi comerciante na Vila dos Lavradores de 1926 a 1958. Militou por
longos anos nas fileiras do velho Partido Republicano
Paulista ( PRP ) pelo qual foi eleito vereador em várias
legislaturas, com expressivas votações. Em 1947 foi
eleito pelo PSD – Partido Social Democrático.Foi vereador em1936, 1948, 1951. Theodomiro Carmello,
faleceu em 07 de abril de 1964.

Theotônio de Araújo, Rua

Vila Casa Branca – Lei Nº 697 de 20/06/1958
Theotonio de Mattos Araújo era filho de Theotonio José
de Araújo e da Sra. Agda de Mattos Araújo, nasceu na
cidade de Sorocaba, no dia 13 de dezembro de 1880.
Juiz de Paz, por diversos anos e Vereador à nossa Câmara Municipal. No exercício do cargo de Juiz de Paz,
primeiramente, na Vila dos Lavradores e depois nesta
cidade, teve ocasião, quando da Revolução Constitucionalista, prestar à nossa causa os mais assinalados
serviços, em prol da ordem e da lei. Exerceu as funções de Juiz de Direito da Comarca, onde suportou com
notável energia e vigor, a invasão do nosso território
por tropas da ditadura, pelo que apesar de ser a primeira autoridade da comarca, foi preso e na prisão esteve
por diversos dias. Era dentista e sempre atendeu a todos, sem olhar para a bolsa dos clientes, pois a sua boa
vontade era tanto para os ricos, como para os pobres.
Foi casado com a Sra. Clara Ranzani Araújo, dama da
nossa sociedade, já falecida e de altas virtudes cristãs,
deixando os filhos : Theotonio de Araújo Filho, ferroviário; Mario de Araújo, lavrador e Euclides Ransani
de Araújo, bancário. Theotonio de Araújo, faleceu em
Botucatu, aos 1o de outubro de 1944.

Thomaz Matheus, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto Nº 3.183/82
Nasceu em Botucatu, no dia 16 de dezembro de 1901.
Filho de José Matheus Sandim e Maria Martins Rodrigues. Casou-se com Irmã Matheus com quem teve os
filhos : José Matheus Neto , Serventuário aposentado
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do Registro Civil do 2o Sub-Distrito – Vila dos Lavradores. Casado com Maria Burim Matheus,
residente em Botucatu; Dra. Maria Matheus de Sala, médica, casada com o Dr. Miguel Angel Sala;
Dr. Thomaz Matheus Filho, engenheiro Civil, casado com Maria
Helena Matheus; Terezinha de Jesus Matheus Evangelista, casada com Antonio Carlos
Evangelista. Thomaz Matheus era Serventuário do
Cartório de Registro Civil de Lobo, desta comarca até
o ano de 1946 onde exerceu também a atividade de
correspondente do jornal “O Estado de São Paulo” além
de ter sido um dos fundadores da Igreja São José daquela localidade. Promovido para Botucatu, exerceu o
mesmo cargo na Vila dos Lavradores de 1946 até 1962,
completando 36 anos de serviços prestados ao público. Comerciante na Vila dos Lavradores de 1949 até
1962. Participou como fundador e como sócio do VII
de Setembro Futebol Clube. Fundador e membro da
Conferencia de Nossa Senhora de Fátima, da Sociedade de São Vicente de Paulo, na Vila Antártica; membro
e componente da Diretoria da Congregação Mariana
da Igreja Matriz do Sagrado Coração de Jesus da Vila
dos Lavradores, tais como : Campanha do reboque;
Campanha dos Bancos; Campanha da Pintura Interna
– Participou como membro nos festejos anuais da Igreja
Matriz – festas beneficientes – Alta índole filantrópica, participou financeiramente com as diversas instituições de caridade da cidade, principalmente a Casa
dos Meninos Sagrada Família, pela qual tinha especial
dedicação. Católico militante, foi o responsável por uma
bolsa de estudos para a formação de um sacerdote até
a época do fechamento do Seminário São José de
Botucatu.Thomaz Matheus, faleceu em Botucatu, aos
26 de dezembro de 1962.

Thomaz Matheus Filho, Rua

Jardim Itamaraty – Lei Nº 3.681 de 10/09/1997
Nasceu em 09 de março de 1937
em Botucatu(SP). Filho de Thomaz Matheus e Irma Matheus. Foi
casado com a Sra. Maria Helena
Matheus e, desta união nasceram
os filhos : Thomaz, Helena e Gerson. Thomaz Matheus era Engenheiro formado pela Escola de Engenharia de Piracicaba. Era sócio-gerente da firma José
Matheus Neto e Cia; Proprietário da Toplanel – Topografia, Eletricidade e Planejamento; Autor do Projeto
e Responsável Técnico na Execução de Várias Obras
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Residenciais, Comerciais e Industriais em Piracicaba
e Botucatu. Proprietário do “Disk Kassamba” e da
T.Matheus – Engenharia e Construção. Membro da
Diretoria da Associação dos Diretores Lojistas de Botucatu; Membro da Diretoria da Associação de Engenharia de Botucatu; Inspetor do Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia de São Paulo –
CREA, para a região de Botucatu, nos anos de 1978 a
1982, e, também, tendo sido escolhido o Engenheiro
do Ano em Pesquisa de Opinião Pública, na cidade de
Botucatu, nos anos de 1979, 1980 e 1981. Foi membro
do Lions Clube de Botucatu. Faleceu em 10 de janeiro
de 1994.

Tipuanas, Alameda

Vila Nossa Senhora de Fátima A tipuana é nativa da Argentina e
Bolívia. Seu porte é alto e reto e a
copa se apresenta muito extensa.
A folhagem divide-se em folíolos
ovais. Perde as folhas no inverso,
total ou parcialmente, dependendo da intensidade do frio e da estiagem..A primeira floração da tipuana ocorre aos oito anos de idade e as
suas flores apresentam a cor amarela. Os frutos são
cápsulas com duas ou três sementes. A madeira da tipuana é branca, muito resistente, e suas raízes são bastante superficiais. Desenvolve-se bem no sul do Brasil. Propaga-se por sementes.

Tiradentes, Rua

Vila Jahu – Desde 11 de janeiro de 1894.
Joaquim José da Silva Xavier, por
alcunha o Tiradentes, mártir da
independência e patrono cívico da
nação brasileira, nasceu em 1746,
em dia e mês ignorados, na Fazenda Pombal, entre São José ( hoje
Tiradentes ) e São João Del Rey
(MG), e morreu executado a 21
de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Era filho de Domingos da Silva dos Santos, português, homem de algumas posses, e de Antonia da Encarnação Xavier, brasileira. Foi o quarto de sete irmãos,
dois dos quais, Domingos e Antonio, mais velhos que
ele, se ordenaram padres; o mais moço, José, seguiu a
carreira militar, chegando a Capitão de Milícias. Aprendeu as primeiras letras com o irmão mais velho. Mesmo sem ter feito estudos regulares, adquiriu razoável
soma de conhecimentos : recibos e petições por ele assinados apresentam boa redação. Em sua maturidade,
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revelou interesse pelas idéias avançadas da época, em
particular pelas que inspiraram a independência dos
Estados Unidos da América, cuja constituição estudava atentamente. Aprendeu, com seu padrinho, que era
cirurgião, noções práticas de medicina e odontologia.
Quando jovem foi minerador, tropeiro e mascate. Com
pouco mais de trinta anos, sentou praça no regimento
de dragões das Minas Gerais, sendo, em 1781, nomeado pela rainha Maria I comandante da patrulha do Caminho Novo, que conduzia ao Rio de Janeiro e por onde
se escoavam o ouro e os diamantes extraídos na capitania .Foi um dos mentores da Inconfidência Mineira movimento politico que pregava a Independência do
Brasil - ao lado de José Alvares Maciel, Thomas Antonio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Cláudio Manuel da
Costa, entre outros. Denunciado por Joaquim Silvério
dos Reis, foi preso a 10 de maio de 1789 no Rio de
Janeiro.Foi executado, por enforcamento, a 21 de abril
de 1792 no largo da Lampadosa, Rio de Janeiro. Seu
corpo foi esquartejado e espalhado pelos caminhos de
Minas. A atitude do governo português causou grande
consternação ao povo brasileiro, apressando, em muito, o movimento da Independência do Brasil.

Tito, Capitão, Rua

Vila São Lucio – Lei Nº 308 de 25/02/1953
O Capitão Tito Correa de Mello
nasceu na cidade de São Paulo, em
outubro de 1824. Era filho de Fortunato Correa de Mello e Anna
Roza Álvares Bueno Machado. O
Capitão Tito educou-se em São
Paulo e ali foi empregado em diversas repartições públicas. Militou sempre nas fileiras do Partido Liberal, do qual
foi um devotado paladino. Em 1842 tomou parte na
Revolução Liberal, ao lado de Francisco Álvares,
Hercules Florence, que redigiam um jornal pertencente ao partido dos revolucionários, do qual eram
chefes proeminentes o Brigadeiro Raphael Tobias de
Aguiar, o Dr. Gabriel Rodrigues dos Santos e outros. Casou-se em 1847, em Itapetininga, com sua
prima ( em terceiro grau ) Anna Florisbella Gomes
Pinheiro Machado, filha do Capitão José Gomes Pinheiro Vellozo e Ana Florisbella Machado de Oliveira e Vasconcellos, residentes naquela cidade, proprietários em Botucatu da sesmaria do Monte Alegre. De seu casamento nasceram dois filhos : O Cel.
Gustavo Pinheiro de Mello, casado com Rita Anésia, que residiu em Piraju(SP) e o Delegado Amador
Bueno Pinheiro de Mello, casado com Gabriella
Augusta Pinheiro Machado, que residiu em Botuca-
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tu. Com o falecimento de sua primeira esposa, contraiu segundas núpcias em Sorocaba, com Constância Braga de Mello. São também, filhos do Capitão
Tito, Fortunato Correa de Mello, Brasilisa e Isabel
Correa de Mello, Francisco e João Baptista Correa
de Mello. Abandonando a carreira comercial, mudou-se para Botucatu, onde adquiriu diversas propriedades agrícolas, dedicando-se ao cultivo do café.
Foi, também, Juiz de Paz. Aqui organizou o Partido
Liberal, sendo chefe de maior prestigio, que tinha
real influencia e que dominava todo o sul da província, onde foi sempre muito estimado e acatado. Foi
Deputado Provincial pelo 5 o Distrito, prestando relevantes serviços à zona. Faleceu em 30 de janeiro
de 1907, sua chácara situada na Vila Aparecida –
imediações da atual Estação Rodoviária – e, está sepultado no Cemitério “Portal das Cruzes”.

Tonico de Barros,Prefeito, Rua
Centro/Vila Padovan – Lei Nº
08 de 09/04/1948
Antiga Rua do Ouvidor.

Antonio José de Carvalho Barros ( Tonico de Barros ), nasceu
em Botucatu (SP) em 20 de março de 1873, na fazenda Monte
Selvagem; filho de Antonio de
Carvalho Barros e Liduina de
Campos Barros. Como o pai, foi fazendeiro. Casouse em 18 de outubro de 1890 em Botucatu, com Maria
José da Conceição Barros ( Nhazinha ), nascida a 28
de abril de 1873, nesta cidade, filha de Braz Bernardo Cunha e Rita Morato da Conceição. Foi Vereador em várias legislaturas :- 1902 a 1916. Foi Prefeito Municipal por duas vezes : de 1908 a 1910 e
1914 a 1916. Para a época foi bom Intendente. Pertencia ao famoso PRP ( Partido Republicano Paulista ). Era Tenente Coronel da Guarda Nacional. Homem probo, trabalhador, fez administração criteriosa. Colocou em or dem os negócios da
municipalidade.Melhorou o serviço de abastecimento de água no município. Construiu o jardim da catedral ( Praça Rubião Junior ) inaugurado em 1916.
Ar bor izou toda a cidade com ja car andás e
tipuanas.Foi Diretor e Benemérito da Santa Casa de
Misericórdia com a qual contribuiu, por muitos anos,
melhorando a situação daquele hospital. Retirandose da política, Tonico de Barros mudou-se para São
Paulo, onde veio a falecer em 06 de janeiro de 1946;
posteriormente, foi transladado para a necrópole de
Botucatu.
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Tranqüilidade, Rua
Recanto Azul –

Estado ou qualidade de tranqüilo.Serenidade, concórdia, paz : segundo os últimos noticiários, reina tranqüilidade no paiz. Calma, sossego, quietude : A tranqüilidade do campo faz-lhe bem à alma. Paz de espírito, estado de tranqüilo : Desejo-lhe saúde e tranqüilidade.

Tucanos, Avenida
Ave da ordem dos piciformes, da
família dos ranfastidios, que inclui
todas as espécies de grande porte.
São quatro as espécies brasileiras.
Alimentam-se de pequenos frutos,
e não raro pilham ninhos de outras aves. São sociais, vivendo em
pequenos bandos.

Túlio D’Aiuto, Rua

Jardim Monte Mor – Projeto de Lei Nº 047 de 17/06/
1991.
Nasceu na cidade de Botucatu(SP), em 12 de fevereiro
de 1944, na rua Pandiá Calógeras, 287, Vila Maria. Filho de Angelo D’Aiuto e Itália Melluso D
‘Aiuto.Freqüentou o Grupo Escolar José Gomes Pinheiro, de 1951 a 1954. Em 1955, iniciou sua vida pratica
como aprendiz de eletricista, com o falecido Chico
Witzler. Aprendeu também, a profissão de serralheiro
e pedreiro. Casou-se em 1978, com Neusa Torres, professora, tendo dois filhos : Mariângela D’Aiuto e Angelo D’Aiuto Neto.Foi funcionário da UNESP de Botucatu, sendo homenageado, em 1989, pelos bons serviços prestados, sendo-lhe outorgada uma placa de prata, quando completou 25 anos de serviços na função
de Eletricista. Túlio D’Aiuto faleceu em 10 de julho
de 1990.

Tulipas, Rua

Park Residencial Convívio –
Erva pequena, com bolbo tunicado, da família das lilaceas, de origem obscura, muito apreciada
como ornamental, de flores lanceoladas, onduladas, glaucas e pilosas, e flores grandes, campanuladas, inodoras, solitária, de longos pendúnculos, de rica
e variada coloração, especialmente purpúrea e vermelha.
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Turíbio Colino, Rua

Conj. Hab. Humberto Popolo – Decreto Nº 3.083/82
Nasceu em Pamarejo próximo de
Samora na região de Castilla de
Vieja – Espanha – no dia 17 de
abril de 1884. Veio para Botucatu
quando tinha somente oito de idade, com apenas uma peseta no bolso, como costumava dizer. Foi um
dos pioneiros da presença espanhola em Botucatu. Começou sua
vida trabalhando na Fazenda Lageado. Anos depois,
foi admitido na antiga Estrada de Ferro Sorocabana
onde galgou diversos cargos, culminado com a função
de maquinista. Casou-se com a Sra. Maria Ribera, tendo sete filhos : Elisa Colino Miloso, Yolanda Floripes
Colino Paulini, Dinora Colino de Barros, Valdemar
Colino, Angélica Colino, Clarisse Colino e Darci Colino. Ganhou e economizou bom dinheiro; o suficiente
para abrir seu próprio negócio, um armazém de secos e
molhados na cidade de Presidente Prudente e, posteriormente em Botucatu, situado na Avenida Floriano
Peixoto. Quando aportou em Botucatu, a localidade era
uma simples vila; não possuía bancos nem calçamentos. São cidadãos como Turíbio Colino e outros pioneiros que formaram os alicerces sobre os quais a pequena e provinciana Botucatu tornou-se uma cidade e
um centro universitário de projeção nacional. Turíbio
Colino, faleceu em Botucatu, no dia 24 de setembro de
1979, aos 92 anos de idade.

Turíbio Vaz de Almeida, Rua

Parque São Domingos – Decreto Nº 2.851/80
Dentre todos os botucatuenses da
colônia negra nunca houve ninguém que tivesse, ao longo da vida,
reunido mais prestigio junto a toda
cidade, do que Turíbio Vaz de Almeida. Morador da Rua General
Telles, bem defronte ao Fórum,
podia, por longo tempo, ser visto,
todas as tardes, sentado em um pequeno banco, do lado
de fora do muro, ao lado do portão da calçada. Seus
vizinhos, entre eles os da família Moscogliato, conviveram com Turíbio longo tempo, passado entre conversas de recordações ou sessões musicais, em tardes
quentes de verão. Contava histórias incríveis, traindo
sempre, enquanto pode atender, um séqüito de jovens
repórteres, interessados nelas. Quando foi organizada
a União Cultural Negra de Botucatu, já na vacância
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deixada pela ausência da Sociedade Recreativa Luiz
Gama, Turíbio foi escolhido como seu membro de honra
e patrono perpétuo. Não fosse sua existência tão real, e
poderíamos interpreta-lo como um mito; o maior mito
da colônia negra de Botucatu. Em Turíbio, no entanto,
fundem-se o real e o imaginário. O real do realizado
por ele e por tantos outros. E o imaginário, do sonho
possível e sempre perseguido pelos seus irmãos de cor.
Turíbio Vaz de Almeida fez 100 anos em fevereiro de
1977, rodeado pelos botucatuenses. Recebeu de sua
igreja, a Presbiteriana Independente uma homenagem
estampada no jornal “O Estandarte”. Nela se vê todo o
carinho que a cidade e, em particular, seus irmãos de
fé lhe dedicavam: “Filho de Joaquim Vaz de Almeida,
nasceu em Botucatu no dia sete de fevereiro de
1877.Homem do trabalho, conseguiu vencer em todos
os empreendimentos. Filiou-se à Igreja Evangélica, nos
dias da mocidade. Leitor assíduo da bíblia e seguidor
rigoroso dos seus ensinamentos. Foi musico, organista
e regente de coros em várias igrejas. Casou em primeiras núpcias com D. Marcolina de Paula Almeida. Em
segundas núpcias consorciou-se com D. Esmeraldina
Buarque de Almeida. Seus filhos vivos são os seguintes: Jesse Vaz de Almeida; professor Bartimeu Vaz de
Almeida, casado com d. Eunice de Freitas Almeida;
Odilon Vaz de Almeida, casado com D. Teofila Rodrigues de Almeida; Eunice Vaz de Almeida, Josefina, casada com Tarciso Policarpo da Graça; Abner Vaz de
Almeida, casado com D. Cássia Ferreira de Almeida;
Marta, casada com Natanael Freitas da Silva. Ao todo,
16 filhos, sendo 8 falecidos; 17 netos e 9 bisnetos. É
considerado pelos historiadores da cidade como a Crônica Viva de Botucatu. Tem sido muito entrevistado
pelo radio e pelos jornais de Botucatu, inclusive por
um dos canais de televisão de São Paulo. Foi amigo
pessoal do Dr. Vital Brasil, a quem prestou serviços de
seleiro, quando exercia essa profissão. Foi condecorado pela família Vital Brasil, com sua comenda, quando
se comemorou, em Botucatu, o centenário do grande
cientista e também irmão em Cristo , Francisco Guedelha. Ainda em vida Turíbio Vaz de Almeida foi homenageado pela União Cultural Negr a de
Botucatu.Turíbio foi levado para São Paulo, para junto de seus netos, bisnetos e familiares, onde faleceu. (
crônica de Elda Moscogliato )

Turim, Via

Residencial Chácara Santo Antonio
Cidade da Itália, capital do Piemonte e da província de
Torino. Ergue-se na margem esquerda do rio Pó, próximo ao ponto de junção deste com o Sangone, o Stura
di Lanzo e o Dora Riparia, cerca de 130 Km a W de
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Milão. Entre as obras arquitetônicas da cidade destacam-se a Catedral de São João Batista,em estilo
renacentista, atrás de cujo altarmor pode ser admirada a capela
do Santo Sudário (1668-94), original exemplo de estilo barroco;
La Consolata ( 1679-1714 ), outro exemplo do barroco, com uma torre do séc. XI, que pertenceu ao mosteiro de Santo André (942); a igreja de São Felipe (16751772); o Palazzo Madama ( séc.XIII ), de Juvara; o
Palazzo Reale; o Palazzo Carignan (1680), de Guarini;
a torre da cidadela (1665); o Castelo del Valentino. As
principais instituições culturais de Turim são as Universidades; o Instituto Politécnico para Arquitetura e
engenharia; a Academia Albertina de Belas Artes; o
Conservatório Musical “Giuseppe Verdi”; o Instituto
de Estudos e Organizações Comercial e Industrial, etc...
Turim é o segundo centro fabril da Itália, depois de
Milão, Turim possui um parque industrial diversificado: metalurgia, têxtil, artigos de couro, fibra sintética,
plásticos, fósforos, artigos de borracha, móveis, papel,
vidro, chocolate, vinhos, licores e vermutes. A fabricação de automóveis ( FIAT ) tomou grande impulso depois da segunda guerra mundial, bem como a produção de aviões, vagões, bicicletas, motocicletas, rádios
e televisores.
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Uirapurus, Alameda
Portal das Brisas –

Designação comum a várias espécies de aves passeriformes, da família dos piprideos, especialmente as mais coloridas dos gêneros
Pipra L.Chiroxiphia Cab.seu canto, que só se ouve uns 15 dias por
ano ( quando constrói o ninho ) e, ademais, apenas
durante cinco a dez minutos, ao amanhecer, é tido como
particularmente melodioso, musical, e diverso do de
outra ave qualquer, a ponto de, segundo a lenda, os
outros pássaros todos se calarem para escutá-lo.

Ulisses Rossi Grassi, Rua
Lavapés – Decreto Nº 2.817/80

Nasceu em Botucatu, na Fazenda Capão Bonito, no dia 10 de janeiro de 1912. Filho de Augusto
Grassi, italiano e Angelina Rossi
Grassi, também italiana. Seus
avós paternos foram os italianos
Eugênio Grassi e Rosa Grassi que
chegaram ao Porto de Santos no
navio São Gotardo, provenientes
do Porto de Gênova e da cidade de Massa, trazendo
com eles o pequeno Augusto, de 11 anos que com 22,
se casaria com Angelina Rossi. Seus avós maternos
eram Augustinho Rossi e Zenóbia Rossi, ambos italianos. Ulisses Rossi Grassi, casou-se com Aurora Calixto no dia 26 de dezembro de 1931. No seu registro de
casamento consta que era comerciante. De seu casamento com Aurora teve duas filhas, Magnólia Grassi
Bissacot, casada com José Bissacot, e Angelina Maria
Grassi Marcolin, casada com Walter Marcolin. Formou-se Escriturário e começou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Botucatu se tornando, durante os 30
anos que lá ficou, Chefe da Secção de Águas e Esgotos. Carinhoso, afável e bondoso, angariou muitos
amigos e teve uma excelente atuação como funcionário público, sempre pronto e solicito com os pedidos e
reclamações da comunidade. Após sua aposentadoria
continuou a trabalhar como vendedor da Companhia
de Seguros Sul América e cobrador da Rádio Municipalista. Voluntário na Revolução Constitucionalista de
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1932 onde recebeu diversas medalhas. Foi um dos fundadores, ao lado do Dr. Antonio Gabriel Marão, da
Associação dos Ex-combatentes do Movimento Constitucionalista de 1932 – MMDC – ocupando o cargo
de 1o Tesoureiro da Diretoria.Ulisses Rossi Grassi, faleceu em Botucatu no ano de 1979 e, está sepultado no
Cemitério Portal das Cruzes.

Universitária, Avenida

Jardim Planalto/Altos do Paraíso – Lei Nº 4.344 de 11/
12/2002
Relativo a,ou que leciona ou estuda em universidade.
Professor ou aluno universitário.Uma singela homenagem aos universitários de Botucatu.

Úrsula Camargo de Barros, Rua
Chácara Montagna – Decreto Nº 1.775/70

Órfã de pai, aos trinta e poucos
dias de vida, e também de mãe, aos
6 anos de idade, Úrsula de Camargo Andrade ( que depois de casada fez prevalecer o nome forte de
sua família, assinando-se Camargo Barros), teve entretanto a ampará-la, assim como às duas irmãs,
o amor e a personalidade do avô
materno, Antonio Américo de Camargo Andrade, que à educação das netas se dedicou
com desvelo, deixando-lhes aliás a condição de “maiores herdeiras de Campinas”, à época, o que nem Úrsula nem qualquer das outras jamais repetiu. Educada
no “Colégio Florence” de Jundiaí e daí saindo aos 16
anos, casou-se, meses após, com o médico Dr. José Barbosa de Barros, 9 anos mais velho e o único – segundo
ela contava – que se unia ao imenso clã dos Camargo (
com seus grossos troncos, a incluir os Andrade, Oliveira, Penteado, Ferreira, Ferraz, Teixeira, Nogueira,
Pontes e outros), sem ter laços de parentesco com a
eleita. E que união feliz foi essa, a desdobrar-se em 13
filhos e durar até a morte dele, 46 anos após! Inteligente e capaz, a menina-moça logo se preparou para a nova
vida, inclusive em paises estranhos da Europa, vindo a
dominar o francês, o inglês, o alemão, língua esta que
cultivou por largos anos, valendo-se da ajuda de enfermeiras e auxiliares do marido, residentes em sua própria casa, para colaborar na educação da prole numerosa e transmitir a esta o conhecimento do idioma. Mas
foi na Revolução de 1932 que mais se tornou evidente
a sua competência, no auxilio valioso e diuturno que
prestou à causa dos paulistas, pela reconquista da democracia desviada de seus objetivos de 1930, causa
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aliás em que se engajaram, lutando nas frentes de combate, os dois filhos mais velhos, um deles já médico. E
foi depois, ainda na década de 1930, partindo de um
caso real e doloroso da clinica do marido, cuja assistência lhe foi então inestimável ( bem como a de um
grande colega deste, o Dr. Álvaro Guimarães, e de uma
extraordinária e modestíssima religiosa, a Madre Domineuque, além de senhoras de seu círculo social e familiar em São Paulo), que veio a ser fundadora do avançado, e único para a época, Instituto “Amparo Maternal”, de proteção e assistência à mãe solteira. Este, repete-se, para os padrões de então, era uma novidade,
que poucos pensariam em executar. E contando ainda
com o descortino e compreensão do então prefeito Prestes Maia, que à novel instituição cedeu seu valioso
imóvel municipal de três frentes, situado na Vila Clementino, onde ainda hoje funciona o “Amparo”, tiveram os seus idealizadores a imensa e cristã satisfação
de levar alegria e bem-estar àquelas que até então só
pagavam, em rejeição e desconforto, pelo “erro” cometido. “Mulher forte do Evangelho”, já foi chamada
Úrsula Barros. E com razão, pois, conciliando irradiante simpatia com grande sabedoria de vida, que dela
faziam o símbolo de uma verdadeira Mãe, era por todos, invariavelmente, estimada, respeitada e admirada. E cresceu na fé católica, aproximando-se diariamente, se possível, da Eucaristia e exercendo sua religião, com a prática, sem duvida, mas sobretudo com o
espírito integral dos ensinamentos de Cristo. Por isso,
aliás, transpirava serenidade, desde os olhos claros e
risonhos para quem dela se acercasse. Essa serenidade, apesar de todos os fortes embates que lhe preparou
a vida, lhe permitia ficar tranqüilamente sozinha, absolutamente só, para dormir . . . ( ela, que fora casada e
tivera 13 filhos ) com Nosso Senhor, como costumava
dizer. E a conduziu, sem alteração, ao abençoado desfecho de sua longa existência, aos 83 anos, sem sofrimentos físicos ou morais que ela por certo não mereceria, ao ver dos homens e do seu próprio Deus. Prestativa e generosa, foi solidária com o marido nas doações em Botucatu, onde recebeu a homenagem póstuma de ter uma rua, do bairro formado pelo desmembramento da sua chácara Barros, com seu nome.
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Nasceu no dia 25 de novembro de 1933, filho do Sr.
Francisco Pedro de Moraes e da Sra. Áurea Leopoldina de Jesus. Casou-se em 1953 com a Sra. Apparecida
Santa Zanetti de Jesus. Foi barbeiro estabelecido na
Rua Major Matheus, até o ano de 1963. Neste mesmo
ano ingressou no Departamento de Assistência ao Cooperativismo da Secretaria da Agricultura, sendo transferido para a Casa da Agricultura de Botucatu e, em
1964, pediu demissão. Em 1964 ingressou como funcionário da FCMBB, sendo um dos primeiros funcionários contratados. Foi funcionário da Empresa Teatral Peduti Ltda. no período de 1966 a 1968.Foi um
dos fundadores da Associação dos Servidores da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, hoje ASU, sendo eleito presidente para o biênio
1970/71 e reeleito para o biênio 1975/1976. Fundou,
em 1974, a Sociedade Amigos do Jardim Paraíso e Vila
Silva da qual foi o seu primeiro Presidente. Fundou a
Sociedade Amigos do Condomínio Rural Vila Real de
Barra Bonita ( Mina ) sendo seu primeiro Presidente.
Foi eleito vereador 1o Suplente pela ARENA com 355
votos, assumindo a cadeira na legislatura 1973/1977.
Faleceu no dia 16 de julho de 1999.

Ortega, com a qual teve duas filhas, ambas falecidas :
Maria do Carmo Queiroz Guimarães e Dircel Luccila
Queiroz Guimarães. Foi casado em segundas núpcias
com Lazara Neves de Queiroz Guimarães, falecida em
1992, com quem teve três filhos : José Carlos de Queiroz Guimarães, Nelson de Queiroz Guimarães e Joaquim Augusto de Queiroz Guimarães. O Prof. Vasco
de Queiroz Guimarães exerceu atividades comerciais
e docentes, tendo também participado da Revolução
Constitucionalista de 1932. Lecionou em Araçatuba,
Birigui, Lins e, finalmente, Botucatu, onde permaneceu por aproximadamente 20 anos, exercendo suas atividades no então Ginásio Diocesano Nossa Senhora
de Lourdes, atual Colégio La Salle. Ministrou aulas
também no Seminário Diocesano e na antiga Escola
Normal Oficial “Dr. Cardoso de Almeida”. Desempenhou sempre suas atribuições com eficiência e dedicação, tendo contribuído de maneira significativa no processo de formação intelectual e moral de seus alunos,
muitos dos quais exerceram em Botucatu, muitas funções de destaque, inclusive como Prefeito Municipal.
Em 1961, transferiu-se para São Paulo, onde, dois anos
mais tarde, veio a falecer, em 23 de outubro de 1963.
Foi sepultado junto aos seus pais em Amparo/SP, sendo que em 1995 seus restos mortais foram transferidos
para o jazigo da Família Queiroz Guimarães, no cemitério Portal das Cruzes em Botucatu, cidade que sempre amou e que gostaria de repousar eternamente.O
Prof. Vasco, ou Prof. Queiroz, como era conhecido nos
meios estudantis e políticos de Botucatu da década de
1950/1960, foi, sem duvida, um marco na história de
Botucatu e de sua gente, principalmente da juventude
da época.

Valentim Rosseto, Rua

Vasco Pelicia, Rua

Imigrante italiano que, juntamente com a família, estabeleceu-se em Botucatu para trabalhar nas plantações de café. Nasceu na Itália em 1869. Faleceu em 19
de julho de 1959, com 90 anos de idade.

Nasceu na cidade de Napoli – Itália – no dia 21 de
abril de 1885, e imigrou para o Brasil em 1910, vindo
residir em Botucatu. Casou-se com a Sra. Inês Rossi
Pelícia, nascida na cidade de Roma e, desta união nasceram 10 filhos, todos botucatuenses. Trabalhou na
Fazenda Edgardia, Vitoriana, Fazenda Lageado, Fazenda São João e, na Vila Pinheiro, onde prestou serviços,
arando a terra nas fazendas vizinhas. Além de lavrador, foi Administrador na Fazenda São João. Faleceu
em 10 de junho de 1964.

Valdemar Catharino de Jesus, Rua

Vila Real de Barra Bonita – Lei Nº 3.970 de 1o /12/
1999

Decreto Nº 3.274/82

Vasco de Queirós Guimarães, Prof.;
Rua
Jardim Aeroporto – Lei Nº 3.660 de 06/08/1997

Nasceu na cidade de Campinas (SP), em 25 de março
de 1893. Foram seus pais : Joaquim de Queiroz Guimarães e Luccila de Queiroz Guimarães. Fez seus primeiros estudos em Campinas e Amparo, ambas neste
Estado de São Paulo. Estudos Superiores : Seminário
Premonstratense, em Bom Jesus de Pirapora (SP). Foi
casado em primeiras núpcias com Maria do Rosário

Jardim Real Park – Lei Nº 3.606 de 13/12/1996

Veiga Russo, Rua

Jardim Dona Nicota de Barros /Boa Vista – Lei Nº 119
de 16 de agosto de 1935.
Antonio Ferreira da Silva Veiga Russo aparece, na his-
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tória de Botucatu, como grande
negociante e homem de projeção
na vida local.Nasceu em Portugal,
aos 03 de janeiro de 1844. Muito
moço, veio para o Brasil, localizando-se em Botucatu (SP) por
volta de 1864. Estabeleceu-se com
casa comercial ( Casa Russo ). Em
1880, Veiga Russo associou-se ao
jovem Amando de Barros, constituindo a firma Russo
& Barros, que negociou até 1884, quando houve o distrato social. Com o falecimento de seu fundador, a Casa
Russo cessou suas atividades, que eram dirigidas pelo
filho Alberto da Silva Veiga. Foi quem doou a chácara
para a edificação da Misericórdia Botucatuense. Essa
valiosa contribuição, foi complementada, depois, por
Domingos Soares de Barros, constituindo o valioso
imóvel lá do alto da cidade. Sócio-fundador da Caridade Portuguesa e da Misericórdia Botucatuense.Antonio
Ferreira da Silva Veiga Russo foi casado com Maria
Rita Conceição, filha de Braz da Cunha. Veiga Russo
faleceu em 05 de julho de 1904.

Velho Cardoso, Rua

Centro – Lei Nº 270 de 20 de julho de 1918.
Antiga Rua da Pedreira, depois rua de São João.
Antonio Joaquim Cardoso chegou
a Botucatu por volta de 1860. Foi
trabalhar, como caixeiro, na loja
de Cunha Mello. Com o tempo
tornou-se sócio e depois dono daquela que seria a CASA CARDOSO, de grande tradição. Com o falecimento do patrão, Antonio Cardoso casou-se com a sua viúva,
dona Maria ou Mariazinha, como diziam. Desse casamento nasceram os filhos José, Antonio, Custódio e
Armindo. Além de negociante, Cardoso era fazendeiro. Era um dos beneméritos da Misericórdia Botucatuense e da Caridade Portuguesa Maria Pia. Colaborava
em todos os movimentos sociais da cidade . Em política sua atuação era discreta. Pertencia ao PRP ( Partido
Republicano Paulista ) Em 1890, com a extinção das
Câmaras pelo governo republicano, integrou o primeiro Conselho de Intendentes Municipais, órgão constituído para substituir as extintas edilidades. Seus filhos
tomaram parte ativa nos movimentos políticos locais.
Antonio Joaquim Cardoso de Almeida, o velho Cardoso, faleceu nesta cidade. Nota : Antiga Rua da Pedreira
( Velho Cardoso) por ter, em seu inicio, no ribeirão
Lavapés, uma pequena pedreira.Era a rua por onde os
devotos conduziam processionalmente, a lavar a ima-
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gem de São João, nas épocas de estiagem. Anos depois
chamou-se “Rua de São João”, até 20 de julho de 1918,
data em que a Lei n.270, decidiu que ela passaria a
chamar-se “Rua Velho Cardoso”.

Veneza,Via

Residencial Chácara Santo Antonio
Cidade e porto da Itália, capital da província do mesmo nome, situada na região do Veneto, a NW do golfo
de Veneza. Assenta-se em verdadeiro arquipélago ,
cujas ilhas, ocupadas pelo casario compacto, são separadas por uma rede de canais que servem à circulação
urbana. O Grande Canal, com 3.800m, divide a cidade
em duas porções e comunica-se com outros canais
menores. O Transporte urbano é feito por meio de gôndolas e vaporetos. Tornou-se, devido à situação privilegiada, à beleza arquitetônica e à singularidade, um
dos mais freqüentados centros turísticos do mundo. Na
praça de São Marcos, coração da cidade, fica a igreja
de São Marcos, repositório de obras escultoricas do
Séc. IV à Renascença. Além da decadência econômica, um sério problema enfrentado atualmente pela cidade são as ameaças ao meio-ambiente – inundações
por ocasião de acqua alta, que se amiudaram na década de 1960; o afundamento da cidade propriamente dita,
calculado em 31 cm por século; a poluição atmosférica, decorrente sobretudo da alta concentração de acido
sulfúrico no ar. Após as inundações desastrosas de 1966,
a Unesco mobilizou recursos internacionais para salvar o acervo histórico e artístico da cidade.

Venezuela, Avenida
Jardim Riviera –

Republica do extremo-norte da
América cerca de 912.000 Km2, e
tem uma população de menos de
9 milhões de habitantes. A Venezuela possui paisagem variada,
apresentando desde florestas tropicais, pântanos e pastagens, até os picos cobertos de neve da Serra Nevada.
O grande rio Orenoco, que cruza o pais do sul ao norte,
no curso superior atravessa imenso planalto. A nação
cultiva café, cacau, arroz, algodão e cana de açúcar , e
também cria muito gado bovino e suíno. Tem grandes
reservas de ferro, manganês, enxofre, estanho e salgema, porém foi a descoberta do petróleo, em especial
ao redor e no fundo do Lago Maracaibo, que trouxe
recente riqueza à Venezuela, hoje importante produtora mundial de petróleo. Caracas, a Capital, conta cerca
de mais de 1.500.000 habitantes, sendo dividida em
duas : a parte velha e a nova; nesta ultima há modernos
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aranha-ceus e importantes avenidas. O herói nacional
Simon Bolívar, libertou o país do domínio espanhol
em 1819 e, em sua honra, a moeda dessa republica tem
o nome de “bolívar”.

Vereador, Rua

Jardim Reflorenda – Decreto Nº 3.115/82
Membro de Câmara Municipal.

Vicenta Isaura Fumes Piozzi , Rua
Conj. Hab. Humberto Popolo –
Decreto Nº 3.121/82

Casou-se com o Sr. Rubens Piozzi, funcionário dos Correios em
Botucatu, com quem teve o filho
Antonio Roberto Piozzi. Faleceu
no dia 13 de outubro de 1981.

Vicente Bavia, Rua
Nasceu em Malia, na Itália, aos 24 de fevereiro de 1894,
filho de Donato Bavia e de Maria Palombo.Quando a
família desembarcou no Brasil, o jovem Vicente tinha
6 anos de idade.Quando atingiu a idade de 18 anos,
voltou para a Itália para lutar ao lado dos italianos, na
Primeira Grande Guerra.Por sua participação no conflito, foi condecorado com a medalha de valor militar
no grau de cavalheiro. Retornando ao Brasil casou-se
com a jovem Antonia Quatraro, com quem teve cinco
filhos. Muito trabalhador e amigo de todos, Vicente
Bavia, era administrador de Fazendas. Durante a sua
vida conseguiu construir várias casas.Foi um dos que
ajudaram na fundação da Igreja do Sagrado Coração
de Jesus da Vila dos Lavradores. Faleceu em 1985, aos
95 anos de idade.

Vicente Bertocchi, Rua
Jardim Ipiranga – Lei Nº 2.913/89

Nasceu em Pontromoli – Itália –
no dia 27 de setembro de 1896.
Filho de Francisco Bertocchi e
Zecchini Catharina. Casou-se com
Eglina Bertocchi, com quem teve
quatro filhos : Anunciadina, Itália,
Elza Maria e Elzo Pedro Bertocchi. Veio para o Brasil no ano de
1923, estabelecendo-se com armazém de secos e molhados na rua
Capitão José Paes de Almeida ( antiga rua Dr. Ritts ),
480 denominada “Casa Bertocchi”. Mandou construir
nova casa na mesma rua n.507, no período de 1939 a

341
1944. Mudou-se para a rua Veiga Russo, 281 no bairro
da Boa Vista, também com comércio de Armazém; durante este período participou da Comissão de Festas da
Capela de Santa Cruz e fez parte da Comissão para a
colocação da imagem de Cristo no pátio da referida
capela no bairro da Boa Vista. Retornou ao Bairro Alto
em 1940, na rua Dr. Ritts, 507 com Armazém de Secos
e Molhados e Campo de Bocha. Foi proprietário desse
armazém no período de 1923 à 1957. Como morador
do Bairro Alto participou por longos anos da Comissão de Festas da Capela de Santo Antonio sendo um
dos pioneiros na reforma da capela e a construção da
torre. No dia 12 de janeiro de 1949, em sua residência,
juntamente com outros companheiros, fundou o Clube
Recreativo Bairro Alto. Construiu os campos de Bochas da Associação Atlética Botucatuense e também
no Rio Bonito no Clube de Campo dos funcionários
municipais. Em setembro de 1972 promoveu disputas
de Bochas entre Botucatu e Ferroviária de Apucarana.
Foi, por vários anos, tesoureiro da Societá Italiana de
Beneficência. Foi condecorado pelo governo italiano
por ter participado da Primeira Guerra Mundial em
1914. Vicente Bertocchi faleceu em Botucatu, no dia
07 de maio de 1974.

Vicente Camillo, Rua

Recanto da Amizade – Lei Nº 3.861 de 02/12/1998
Em 1931, com dezoito anos, começa a exercer a profissão de taxista ( antigo chofer de praça ), com ponto
na praça Emilio Pedutti, sendo o telefone, o famoso
417, que atendia a toda a população botucatuense com
maior dedicação e presteza. Naqueles tempos, os únicos meios de transporte para a capital ( São Paulo ) e
cidades adjacentes eram a ferrovia ( antiga Sorocabana ) e os táxis. Uma viagem para São Paulo demorava
em média de 6 a 7 horas, devido às estradas serem de
terra batida. Foram companheiros de profissão de Vicente Camillo os seguintes taxistas : José Vinte e Três,
Dito Carvalho e Rafael Urso. Vicente Camillo participou do desenvolvimento da cidade de Botucatu, no período de 1931 a 1957, quando partiu para São Paulo
onde veio a falecer em 12 de junho de 1975, com 62
anos. Era casado com a Sra. Cantolina Correa Camillo
e genitor de Dorival Camillo.

Vicente Garavello, Rua

Jardim São Vicente – Projeto de Lei Nº 103 de 09/12/
1964.
Nasceu em 21 de agosto de 1871. Filho de Lourenço
Garavello e Luiza Castade Garavello.Viveu na Itália
com sua família até os 25 anos. Casou-se com Ephifa-
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nia Sartor Garavello e resolvera deixar a terra natal e
conhecer o Brasil. Chegando do velho mundo fixou,
desde logo, a sua residência em Botucatu, pelos idos
de 1896. Logo após, dedicou-se às atividades industriais, havendo sido fundador da Oficina Garavello. Ele
era um homem simples e gostava de ter muitos amigos, como a maioria dos italianos. Durante todo o tempo que residiu em Botucatu, trabalhou para o desenvolvimento desse município, juntamente com seus filhos : Julio, Arpage, Osmam, Hugo, Antonieta, Dante,
Elza e Áurea.Faleceu em São Paulo, aos 28 de junho
de 1936.

Vicente Giacobino, Rua

Jardim Santa Mônica – Lei Nº 2.796 de 22/05/1989
Vicente Giacobino, filho de Egydia Lofiego Giacobino e de Egidio Giacobino, nasceu em Botucatu (SP),
aos 27 de novembro de 1912 e faleceu nesta cidade aos
19 de janeiro de 1985. Trabalhou em Botucatu como
Motorista de caminhão autônomo e mais de uma década no ex-clube 24 de maio. Era casado com a Sra. Concheta Granato Giacobino e, desta união nasceram os
filhos : Nilson Santos, Maria Helena, Maria Aparecida, Maria Terezinha, Antonio Carlos e José Vicente.
Disse certa vez um renomado Professor : “Dê-me um
homem de caráter que farei dele um cientista”. Um
homem de caráter traz em si o mais forte potencial para
vencer na vida pois caráter representa, no homem, dignidade, respeito a si próprio e ao próximo, ética, moral
e personalidade. Trabalhou pelo desenvolvimento do
Jardim Santa Mônica, em Botucatu, onde foi um dos
primeiros moradores do local.

Vicente Lanzaro, Rua

Parque Residencial Nazaré – Decreto Nº 3.206/82
Nasceu na Itália, veio para o Brasil em 1894, a convite de
parentes.Quando jovem aprendeu
a arte da fundição em sua terra
natal. Trabalhou em São Paulo,
mais ou menos um ano. Voltou à
Itália para se casar e,regressou
com sua esposa.Dessa união nasceram seis filhos. Nessa época o
Cavalheiro Serafim Blasi, proprietário das oficinas
Blasi em Botucatu, sentiu falta de um fundidor para
fazer peças de ferro, pois estava trabalhando somente
com carpintaria. Foi à São Paulo à procura de um mestre-fundidor. Por indicação de um grande proprietário
de oficinas, convidou o Sr. Vicente Lanzaro para trabalhar em Botucatu. Com a sua vinda foi inaugurada,
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em 1906, a primeira fundição de ferro, bronze e cobre.
Nessa oficina foram feitas as primeiras peças para as
primeiras maquinas de beneficiar café da região. Foram feitos os primeiros sinos da igreja matriz. Trabalhou durante vinte e cinco anos como fundidor, contribuindo para o crescimento do parque industrial botucatuense. Vicente Lanzaro, faleceu com 64 anos de idade.

Vicente Pimentel, Rua

Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.240/82
Nasceu no dia 07 de janeiro de 1911 e faleceu no dia
25 de dezembro de 1981. Era um dos moradores mais
antigos da época. Foi inspetor de Quarteirão, uma espécie de Delegado da época. Casou-se com a Sra. Vitalina de Campos Pimentel; desse consórcio nasceram
os seguintes filhos : Luiz, Isabel, Carmen, Maria Menina e Tereza.

Vicente Pinceli, Rua

Recreio Barra do Capivara – Lei Nº 3.718 de 19/11/
1997
Nasceu na cidade de Jaú (SP), no mês de novembro de
1908. Filho de Adão Pinceli e Maria Guarnieri. Foi
casado com a Sra. Egidia Jacoia, nascendo, dessa união,
os filhos : Egidio, Antonio, Gentil, Hermínio, Vicentina e Maria de Lourdes. Foi lavrador, ferroviário, funcionário das Industrias Vidigal e do Curtume Pioneiro
e Comerciante. Faleceu em 10 de abril de 1972.

Vicente da Rocha Torres, Rua

Jardim Bom Pastor – Lei Nº 418 de 01/09/1954
Vicente da Rocha Torres – o popular Vicentinho – foi exímio pianista e flautista, era o porteiro do
Grupo Escolar “Dr. Cardoso de Almeida” a partir de 1905. Casou-se
com a Sra. Garda Baptistão filha
de Ursulina e José Batistão. Foi
secretário da Sociedade de Assistência aos Morféticos. Era um
músico tão admirado que os pais dos alunos não deixavam de levar e trazer seus filhos à escola, para apreciar
suas tocatas na entrada e saída das aulas. Compunha
chorinhos, fazia várias serenatas com os amigos, destacando-se conforme os costumes da época. Mais tarde foi Gerente do Cinema Espéria. Exerceu o cargo de
porteiro da Escola Industrial de Botucatu, quando faleceu no exercício do cargo.
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Vicente de Rosa, Rua

Vicentina Fernandes Pereira, Rua

Nasceu na Itália em 1859. Veio para o Brasil estabelecendo-se em Botucatu (SP).Iniciou-se na profissão de
seleiro tornando-se mestre na arte do couro. Casou-se
com Amália Ramanzini de Rosa com quem teve os filhos : André, Olímpia, Carlos, Emilia, Otávio, Ana e
Luiz de Rosa. Estabeleceu-se com a “Selaria de Rosa”
no inicio da Avenida Floriano Peixoto ( próximo ao
Posto Shell ) e, posteriormente mudou-se para a esquina da rua Henry Ford ( na mesma Avenida Floriano
Peixoto ).Vicente de Rosa faleceu em 1942.

Vicentina Fernandes Pereira, foi em vida, uma verdadeira heroína na construção da Vila Maria, onde foi
uma das primeiras pessoas a construir sua casa própria, quando ainda ninguém depositava a confiança
necessária no futuro daquela parte de nossa querida
cidade. Em sua vida, sempre militou na política, sendo
até mesmo candidata ao cargo de vereador, tendo garantido o lugar de suplente pela legenda do P.S.P. Sua
vida, foi sempre dedicada para o bem do próximo, destacando-se sempre que alguém teve necessidade de seu
auxílio, como elemento acalentador e amigo. Ao falecer deixou um largo círculo de amizades na Vila Maria
e, em toda a cidade onde soube manter-se digna sob
todos os títulos. Faleceu no dia 10 de fevereiro de 1955,
deixando três filhos, os professores Acácio Pereira,
Frutuoso Pereira Filho e Neuza Pereira.

Jardim Panorama – Decreto Nº 3.260/82

Vicente Ventrella, Rua

Jardim Santa Mônica – Decreto Nº 2.966/81
Vicente Ventrella, nascido em
São Marco Di Castellabate –
Província de Salerno - Itália –
em 13 de agosto de 1892, filho
de Vicente Ventrella e Grazia
Ronzio. Veio para o Brasil ainda novo com 11 anos de idade,
juntamente com seu único irmão
Gustavo Ventrella até então com
15 anos. No Brasil trabalharam em São Paulo nas
Industrias Matarazzo, isso no ano de 1903. De São
Paulo mudaram-se para Sorocaba, onde montaram
uma Cervejaria e em seguida uma fabrica de sabão. No decorrer dos anos Vicente Ventrella já
com 19 anos, transferiu-se para a cidade de Avaré/SP onde constituiu família, casando-se com a
Sra. Mariana Josephina Guazelli e tendo nove filhos : Mafalda Ventrella, José Ventrella, Jofre
Ventrella, Romeu Ventrella, Oswaldo Ventrella,
Vitória Ventrella, Sergio Ventrella, Vicente Ventrella Filho e Paulo Ventrella. Em Avaré foi proprietário de um bar. Em 1927 veio para Botucatu
aventurar-se no ramo de padaria, chamava-se Panificação Sant’Anna situado à Rua Amando de
Barros, 844 – época essa onde o trabalho era difícil, não existia maquinário e os pães eram feitos
manualment e.Er a conhecida como Padar ia
Ventrella.Em 1939, com o inicio das rádios de amplitude modulada em Botucatu, Vicente foi acionista da Radio Emissora de Botucatu – PRF-8 – primeira emissora da cidade.Foi um grande cidadão,
pois seu caráter era de uma bondade imensa tanto
com a família como com os amigos. Seu lema era
trabalhar sem nunca prejudicar ninguém. Vicente
Ventrella faleceu em 17 de março de 1960.

Vila Ema – Lei Nº 909 de 28/12/1960

Victor Atti, Rua

Vila dos Lavradores – Lei Nº 04 de 21 de novembro de
1907.
Em 1894 grande parte das terras da Vila dos Lavradores pertenciam ao Sr. Victor Atti, que cedeu à Câmara
a área necessária para que se procedesse a efetivação
do “projeto e perfil de nivelamento, alinhamento e o
respectivo Relatório”.A Victor Atti – que tem seu nome
em uma das ruas – e ao dinamismo do governo municipal do tempo, deve a Vila o seu traçado racional. ( in
“Achegas para a História de Botucatu” Hernâni Donato )

Victorio Maddarena, travessa

Conj. Residencial Indamar – Decreto Nº 2.847/80
Nasceu em Botucatu, aos 19 de
abril de 1921.Filho de Raphael
Maddarena e Carmela Bruno. Foi
funcionário dos Correios e Telégrafos. Casou-se com a Sra. Laura Teodoro Maddarena, nascendo,
dessa união, os filhos : Rafael
Francisco Maddarena, Vilmar
Maddarena, Ana Maria Maddarena, Vitório Maddarena Junior.Vitório Maddarena era
um homem de muita fibra. Quando queria alguma coisa, lutava até conseguir. Foi um dos fundadores da Igreja
“Menino Deus”.Muito religioso, pertenceu à Conferência Vicentina dessa comunidade. Foi membro da
Diretoria da Associação Atlética Botucatuense pelo
espaço de 18 anos. Trouxe muitos benefícios para o
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Bairro Alto. Residiu nesse bairro durante muitos anos.
Victorio Maddarena faleceu na cidade de São Paulo/
SP em 17 de julho de 1980.

Vinicius de Barros Tichak, Rua

Conj. Hab. “Dr. Antonio Hermínio Delevedove” Lei
Nº4.470 de 04/12/2003
Nasceu na cidade de São Paulo, em 20 de abril de 1976,
sendo filho de Roberto José Chibantes Tichak e Fortunata de Barros Tichak. Veio para Botucatu com apenas
dois anos de idade. Estudou na Escola “José Gomes
Pinheiro”. Residiu em nossa cidade por 20 anos. Era
casado com a Sra. Silvia Soares Tichak e genitor de
Caio Soares Tichak. Foi Atleta da Associação Atlética
Botucatuense em 1988, na categoria Infanto juvenil
sendo Campeão Estadual em 1990 – Primeira Divisão
, série Prata do paulista de Futebol de Salão. Campeão
em 1988 do II Campeonato da ADC Caio de onde foi
artilheiro. Vice-campeão paulista de Futsal em 1991,
pela Botucatuense. Foi atleta do Esporte Clube XV de
Jaú onde permaneceu por vários anos. Em 1993 foi
campeão dos Jogos Regionais em Lençóis Paulista,
jogando por Jaú. Atuou pela Associação Portuguesa de
Desportos, Garça F.C.; A.A Inter de Limeira; Sertãozinho FC, Fernandópolis FC; Irati FC do Paraná; Palmeirinha de Porto Ferreira; Rio Branco de Andradas
MG; Oeste de Itápolis e Atlético de Sorocaba.Faleceu
no dia 20 de agosto de 2000.

Victorio Marigonda, Praça

Colinas do Paraíso – Lei Nº 4.107 de 13/12/2000
Nasceu em Vitoriana – Distrito de Botucatu – em 02
de março de 1933. Filho de Antonio Marigonda e Angelina Pratoni. Estudou na Escola Raphael de Moura
Campos.Formou-se Torneiro Mecânico pel Escola Industrial “Dr. Armando Salles de Oliveira”de Botucatu.
Foi comerciante, proprietário das Lojas Everest – Calçados e Confecções – e Bar e Café Líder na Av. Floriano Peixoto, 702. Faleceu em 14 de maio de 2000, aos
67 anos de idade.

Vinte e Um de Abril, Rua

Jardim Ypiranga – Decreto Nº 1.990/72
Dia em que foi enforcado Joaquim José da Silva Xavier – o Tiradentes – ( 21 de abril de 1792. Ele é o símbolo da liberdade e o Patrono da nação brasileira ) Nasceu a 16 de agosto de 1746, na fazenda do Pombal,
Minas Gerais. Naquele tempo o Brasil vivia sob o jugo
colonial. Fez parte do movimento denominado Inconfidência Mineira : Grupo de Intelectuais, contando en-
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tre eles Tomás Antonio Gonzaga e Cláudio Manuel da
Costa, que preparavam um movimento de libertação, o
qual deveria realizar-se quando ocorresse a cobrança
de impostos atrasados ( a Derrama ) anunciada pelo
governo.

Vinte e Três de Setembro, Rua
Vila Carmelo – Lei Nº 626 de 09/09/1957

A data de 23 de Setembro, recorda a instalação da Paróquia da Vila dos Lavradores. Considerando que a
criação da Paróquia da Vila foi o último ato da vida de
Dom Lúcio Antunes de Souza, é ela de tradição no 2o
subdistrito, sendo cara aos moradores desse subdistrito. Foi também uma singela homenagem à Corporação
Musical “Lyra 23 de Setembro” fundada em 1925 na
Vila dos Lavradores sob a regência do maestro Napoleão Antunes Ribeiro. Essa data marca, também, a comemoração do dia do “Soldador”. O projeto de Lei

Violetas, Rua

Park Residencial Convívio –
Pequena erva da família das violáceas. Desde o início da primavera,
produz flores zigomorfas, comumente roxas e ocasionalmente
brancas ou púrpuras, cujo perfume é agradável e suave. Tem larga
aplicação em perfumaria, confeitaria e em farmácia,
além de constituir um elemento ornamental em buquês. Ocorre na Europa, porém, encontra-se disseminada
por inúmeras regiões do globo, sobretudo nas de clima
temperado. Simbolizava na Antiguidade, a singeleza e
a castidade. Através da lenda que afirmava haver plutão raptado Proserpina, quando esta colhia violetas, os
romanos a denominavam de “flor de Proserpina”. A
industria de perfumaria utiliza a essencia de duas variedades cultivadas : a violeta de Parma e a Victória. O
perfume é porém muito caro, e vem sendo substituído
por um sintético de menor preço. As pétalas da violetas são comidas cristalizadas; tem propriedade diaforéticas e expectorantes. As folhas são diuréticas; as
raízes purgativas e revulsivas.

Virgílio Bártolli, Rua

Vila Nossa Senhora de Fátima – Decreto Nº 1.558/68
Nasceu na cidade de Venancia – Itália – em 1887. Filho de Ernesto Bártoli e Ângela Bártoli.Era irmão de
Guilherme Bártoli. Ainda pequeno veio para o Brasil,
onde completou dez anos de idade. A família foi residir na Fazenda Lageado, onde predominava grande
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plantação de café; naquela época propriedade da família do Conde de Serra Negra. Virgilio Bártoli casou-se
com Alzira Presente Bártoli, filha de italianos, com
quem teve os filhos : Virginia, Virgilio, Alzira, Antonio, Angelina, Leonilda, Maria, Anna, Zilda, Isolina e
Iolanda Bártoli. Por volta de 1909, adquiriu a Chácara
São João – propriedade com mais de 80 alqueires onde dedicou-se ao cultivo de café e milho. Vendeu, à
empresa Antárctica Paulista 40 alqueires de terra para
a construção de uma cervejaria, trabalhando como colono dessa referida empresa. Era um extenso pedaço
de mata nativa na região da Vila Antarctica. Como a
empresa desistiu da instalação da referida industria,
readquiriu, em 1916, os 40 alqueires de terra, onde futuramente, seriam as Vilas São Luiz, Antártica e Ferroviária. Virgilio Bártoli era um homem religioso e
muito trabalhador. Faleceu em outubro de 1962, aos
75 anos de idade, estando sepultado no cemitério “Portal das Cruzes”.

Virginio Lunardi, Cavalheiro; Rua
Vila dos Lavradores – Lei Nº 08 de 09/04/1948
Antiga rua dos Italianos.

Natural de São Pelegrino in Alpes,
província de Modena - Itália –
onde nasceu em 1870.No fim do
século XIX ( 1897), o moço Virginio Lunardi, já casado com a italiana Stela Paulini Lunardi, chegou a Botucatu. Juntamente com
seu irmão Mansueto Lunardi, iniciou, em 1911, atividades comerciais. Enveredaram para a industria e lavoura.Foi proprietário do Empório Apeninos, Curtume Vitória, Açougue Liberdade, fabrica de massas alimentícias, Torrefação de café , fabrica de banha refinada, maquina de
beneficiar café e algodão.Mais tarde adquiriram as
Fazendas Boa Vista e São Bento e mantinham campos
de cooperação (produção de sementes ) com o governo
de São Paulo. Essas atividades foram complementadas, posteriormente, por agencias de automóveis, distribuição de filmes , bombas de gasolina e serrarias;
em Botucatu e na Alta Sorocabana. No seio da Colônia
Italiana Virgilio era um líder. Durante longos anos foi
presidente da Sociedade Italiana de Beneficiencia . Foi
agraciado pelo governo italiano com a Comenda de
Cavalheiro da Coroa da Itália. O Cavalheiro Virginio
Lunardi, faleceu em 1933, sua viúva faleceu em 1939.
Ambos estão sepultados em Botucatu. Tiveram os filhos : Luciano, casado com Etelvina Santini; Oliva,
casada com Pedro Chiaradia; Margarida, casada com
Leopoldo Bechelli; Oswaldo, contador, ex-vereador,
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rotariano, ex-pesidente do Aero Clube de Botucatu e
do Centro Cultural de Botucatu, casado com Olga Donini; Ana Clementina Virginia, professora, casada com
o Prof. Waldomiro Pires Correa; Rolando Aristides Armando, casado com Ignes Ayres.

Vital Brasil,Dr. Avenida

Vila São Lúcio/Jardim Bom Pastor – Lei Nº 96 de 21/
10/1949
Nasceu em Campanha, Minas Gerais, em 28 de abril de 1865.Eram
seus pais, José Manoel dos Santos Pereira e Mariana Carolina dos
Santos Pereira. Seu pai possuía
uma particularidade quanto ao
nome de cada filho que nascia,
dando-lhes o nome do dia do santo em que nasciam, acrescido do
nome da cidade ou região. Sua família mudou-se para
São Paulo, devido às dificuldades de educar os filhos
em Minas Gerais. Vital Brasil teve vários empregos
para que pudesse ajudar seu pai e fazer seu curso de
Humanidades. Viajou para o Rio de Janeiro a fim de
estudar medicina, seu grande sonho. Partiu para Botucatu após realizar esse sonho, onde foi exercer sua profissão. Cuidando dos doentes do interior, percebeu que
a maioria perdia a vida devido às picadas de cobras.
Interessando em saber que mal possuíam esses animais,
passou a estudar intensamente para descobrir um remédio contra esse mal. Em 1890, houve uma grande
epidemia no litoral brasileiro que destruía a todos. Vital Brasil juntou-se então a Oswaldo Cruz e ambos entregaram-se a salvação daquele povo. Quando estava
quase sanado todo o mal, Vital foi atacado pela doença, conseguindo livrar-se dela por milagre. O governo
de São Paulo, instalou numa fazenda, às margens do
rio Pinheiros ( Butantan ) um laboratório cientifico onde
seriam produzidos soros e vacinas e nomeou Vital Brasil
como chefe dos cientistas. Continuou a estudar até que
descobriu o soro antiofídico, contra mordida de cobra,
aplicado pela primeira vez em um ser humano em 1915,
em Washington, quando lá se encontrava como hospede oficial do Congresso Cientifico Pan- Americano.
Quando voltou ao Brasil, em 1919, deixou o cargo de
Diretor do então Instituto Butantan e fundou o Instituto Vital Brasil, em Niterói. Em 1924, retornou à
direção do Instituto Butantan, deixando-o definitivamente em 1927. Foi nessa época que começou a
estudar um remédio contra o veneno das aranhas,
obtendo muito sucesso. Vital Brasil faleceu em maio
de 1950, aos 85 anos.

346

Vital Hugo Durigan, Rua

Vial Santa Luzia – Lei Nº 3.458 de 19/09/1995
Nasceu em Jaboticabal (SP) aos 14 de maio de 1912.
Filho de Antonio Durigan e de dona Tereza Signiori.
Casou-se com Amélia Antonia Bússola, com quem teve
os filhos : Inês, Tereza, José Carlos, Luis Carlos e
Marinalva.Residiu, por muitos anos, na cidade de Botucatu. Faleceu em 08 de julho de 1995 na cidade de
Paraguaçu Paulista.

Vitória Régia, Rua

Jardim Bom Pastor – Decreto Nº 1.798/70
Planta aquática originária da Amazônia. O botânico inglês Lindelv,
descobriu o gênero Victória ( da
família das Ninfaceas ) em honra
da rainha, grande impulsionadora
da ciência. Chamou régia a espécie em que se baseou para estabelecê-lo. Como esta
espécie já fôra classificada por outro botânico em gênero diferente, de acordo com a nomenclatura botânica o nome que lhe corresponde atualmente é V. Amazônica. A Vitória Régia vive fixada por um poderoso
rizoma que a torna perene nos lugares de onde é nativa, mas não nas estufas européias onde cresce como
planta anual. Deste rizoma partem robustos pecíolos
que suportam pelo centro uma lâmina foliar enorme no
estado adulto de forma circular. A Vitória Régia é uma
das plantas mais bonitas de todas as aquáticas. Suas
folhas flutuantes chegam a atingir cerca de dois metros de diamentro, tem bordas que se elevam até 15 cm
dando lhes formato de bacia; necessita de muito espaço, pois só floresce depois de ter pelo menos oito folhas. Suas flores perfumadas que atingem 40 cm de
diamentro tem cerca de 70 pétalas e se abrem durante
2 noites consecutivas, apresentando coloração branca
na primeira noite e rósea na segunda. Sua face superior é verde e a inferior é púrpura com nervuras robustas
salientes e acauleadas com os pecíolos o que lhe dá um
aspecto reticulado. Ao desabrochar, as flores são alvas, possuem grandes e muitas pétalas, suas sementes
são de formato de ervilhas, são comestíveis, e tem como
codinome dado pelos espanhóis de milho de água.

Vitruvio Eduardo Faconti, Avenida
Parque Residencial Nazaré – Decreto Nº 3.764/86

Nasceu em Botucatu (SP). Filho de Adeodato Faconti
e Sra. Leonilda Varolli Faconti.Formou-se pela Escola
Industrial de Botucatu.
Casou-se com a Sra. Abigail Sampaio Faconti, com
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quem teve o filho Carlos Eduardo Faconti. Vitruvio
Eduardo Faconti era Eletrotécnico.Faleceu em Botucatu no dia 17 de março de 1985.

Voluntários da Pátria, Rua
Vila Jahu –

Nome pelo qual se tornaram conhecidos os batalhões brasileiros
que partiram da guerra do Paraguai, reforçando os contingentes
regulares do Exército, Marinha e
Guarda Nacional, nos termos de
um decreto imperial a 07/01/1865.
A convocação destinava-se a aumentar os efetivos brasileiros, na época em situação
de inferioridade numérica perante as forças de Solano
Lopes. Aceitavam-se voluntários entre 18 e 50 anos de
idade, aos quais era pago um soldo de 500 réis diários;
recebiam ainda, ao dar baixa, uma gratificação de 300
mil réis e um lote de terra de 22.500 braças quadradas
nas colônias militares ou agrícolas, além de outras vantagens. O apelo de Pedro II trouxe às forças armadas
um considerável afluxo de voluntários, que constituíram unidades especiais comandadas por oficiais de linha ou da Guarda Nacional, comissionados. Em grande número, eram escravos libertos, o que deu à tropa
brasileira em campanha uma composição de acentuada maioria negra. Organizaram-se ao todo 57 batalhões
de Voluntários da Pátria, sendo treze na Bahia, onze no
Rio de Janeiro, oito em Pernambuco, quatro no Rio
Grande do Sul, e em menor numero em outras províncias.
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W

Wagner,Prof; Rua

Vila Auxiliadora – Lei Nº 448 de 23/03/1955
José do Amaral Wagner, nasceu
em Sorocaba,SP, em 1886 e, faleceu em 31 de janeiro de 1955, na
cidade de Santo André,SP, onde
está sepultado.Filho de JoãoGr.
Wagner e de Otília Amaral Wagner. Seus irmãos, Luiz Amaral
Wagner, que foi Secretário da
Educação n Estado de São Paulo;
Maria Clara Wagner Negrão e Benjamin Amaral Wagner. Formou-se Professor, em 29 de novembro de 1919,
na Sexta Turma da Escola Normal de Botucatu. Casado com a Professora Iracema Levy Wagner, com quem
teve os filhos : Carlos Alberto, Isolda e José Carlos.
Foi considerado um dos melhores oradores de seu tempo. Empolgava o auditório com o seu verbo
inflamado.Fez o discurso de inauguração da Catedral
de Santanna. Brilhante foi a sua carreira no ensino secundário e normal. Foi Vice-Diretor e posteriormente
Diretor da Escola Normal de Botucatu, Casa Branca
(1930) e do Instituto de Educação de Santo André que
fundou e leva o seu nome. Escreveu o hino de Santo
André. Em Utinga também possui um Colégio com
seu nome.Lente de matemática e português. Como político foi Prefeito de São Manuel em 1932, nomeado
pelo Interventor do Estado.Gostava de jogar futebol
com o Dr. Sebastião de Almeida Pinto, adorava um
bom papo e comer pastel de palmito.Participou de eventos que marcaram época em Botucatu. Exerceu o cargo de Delegado Seccional do Recenseamento de São
Paulo. Participou, ativamente, da Revolução Constitucionalista de 1932. Formou, com outros companheiros, a Ação para o bem de Botucatu. Foi condecorado pelo governo italiano com a Ordem da Coroa da
Itália no Grau de Cavaleiro. Educador, orador consagrado, pianista, humorista, conhecedor profundo de matemática, português , literatura, pedagogia, foi acima
de tudo o professor.

Waldemar Rosa, Rua

Jardim Dom Henrique – Decreto Nº 2.774/80
Nasceu em Boa Esperança (MG) aos 10 de abril de
1903. Filho de Frederico Rosa e Luiza Rosa. Veio para
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Botucatu com apenas cinco anos,
residindo na Rua Rodrigues César. Aos 11 anos trabalhava como
açougueiro no Matadouro Municipal. Aos dezenove anos casouse com a Sra. Liberalina Pires
Rosa; passando a ser empregado
do seu sogro Josias Pires do Amaral, no Açougue da rua Cruz Pereira com a Tenente João Francisco, que era na época,
o primeiro açougue da Vila dos Lavradores.Sempre
muito estimado pela freguesia, montou seu próprio
açougue na Rua Major Matheus, nº 254, chamado
Açougue do Povo, onde permaneceu até a sua morte,
que se deu em Bauru no dia 14 de dezembro de 1974.
Foi um dos primeiros moradores da Vila Maria. Casou-se com Liberalina Pires do Amaral Rosa, união que
lhe deu seis filhos.

Waldemar Vizotto, Avenida

Jardim Santa Elisa – Lei Nº 3.804 de 05/08/1998
Nasceu na cidade de Botucatu (SP), em dezembro de
1927. Filho de José Vizotto e Luiza Paniguel Vizotto.
Foi casado com a Sra. Maria Carnietto Vizotto e, desta
união nasceram os filhos : Clovis, César e Susy. Waldemar Vizotto era eletricista e trabalhou em diversas
firmas de nossa cidade : Elétrica Witzler, Modas Fio
Malharia, etc.... Foi membro ativo do Circulo Operário.

Walter Mauricio Corrêa, Dr.;Rua
Distrito de Rubião Junior – Decreto Nº 3.560/84

Nasceu em São Paulo (SP) a 02
de dezembro de 1929 e faleceu em
Botucatu (SP), a 06 de julho de
1984. Graduou-se Médico Veterinário pela Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade de
São Paulo (USP) em 1953. Foi casado com uma Médica Veterinária (Profa. Dra. Célia Nogueira
Mauricio Corrêa e pai de uma filha também Médica
Veterinária. Desenvolveu profícuo trabalho profissional : foi pesquisador do Conselho Nacional de Pesquisas, no Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia;
trabalhou na área de Ornitopatologia do Instituto Biológico de São Paulo; foi Professor de Histologia e
Embriologia da Faculdade de Medicina Veterinária da
Universidade de São Paulo e da Faculdade de Medicina Veterinária y Zootécnica de la Universidad de San
Carlos de Guatemala e de Patologia General da mesma
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universidade. Aprovado com cinco letras A ( nota máxima ) em exame a que se submeteu nesta universidade, foi nomeado professor catedrático de Enfermidades Infecciosas e Ornitopatologia e chefe do Departamento de Higiene Veterinária e Saúde Pública da Universidade de San Carlos de Guatemala; foi professor
catedrático de Histologia e Embriologia da Faculdade
de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu, sendo
também um de seus fundadores. Foi professor de Histologia e Embriologia da Faculdade de Medicina Veterinária y Zootécnica da Universidad de Antioquia,
Medellín, Colômbia. Passou então a ser professor titular da disciplina de Enfermidades Infecciosas dos Animais da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas
de Botucatu, SP, onde trabalhou até sua morte. Foi orientador de numerosos residentes em Medicina Veterinária e orientou várias teses de Mestrado e Doutorado
no Brasil e no Exterior.Foi autor de três livros: “Enfermidades Infecciosas dos Animais Domésticos”, “Manual de Terapêutica Veterinária Aplicada” e “Saúde do
Cão”. Publicou mais de 80 trabalhos científicos inéditos no Brasil e no exterior.

Walter dos Reis, Rua

Jardim Santa Mônica – Lei Nº 3.562 de 11/09/1996
Nasceu em Botucatu em 16 de dezembro de 1926, onde viveu até
os 22 anos de idade. Faleceu na
cidade de Embu-Guaçu, SP, aos 05
de março de 1996. Filho de Augusto dos Reis e Maria Cuzzolini
Reis. Indo para Embu-Guaçu, assumiu a gerencia de uma linha de
ônibus em Cipó, onde passou a morar. Em 1954 casouse com a professora Maria José Schunck, passando a
trabalhar por conta própria. Foi vereador em Itapecerica da Serra, por duas legislaturas. Foi Vice-Presidente
da “Comissão Emancipadora do Município de EmbuGuaçu”. Tendo sido eleito vereador da Câmara Municipal de Itapecerica, foi o seu segundo presidente.Como
artesão de trabalhos em bambu, foi um dos fundadores
da Feira Artesanal do Embu. Posteriormente passou a
esculpir motivos de arte sacra, decorando com seus trabalhos artísticos a igreja Matriz de São Sebastião de
Cipó, orgulho dessa cidade turística. Participou de diversas exposições de artes nas cidades de São Paulo,
Praia Grande, São Pedro, Embu das Artes, Embu-Guaçu, etc. Poeta de fina sensibilidade, escreveu “Prá Lembrar Botucatu”, 1985 e “Trilhando o Peabiru”- 1990.

Walterson dos Santos,Prof; Rua

Jardim Palos Verdes – Lei Nº 2.760 de 23/11/1988
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Nasceu em Botucatu aos 11 de janeiro de 1952, filho de Guilherme dos Santos e de D. Maria de
Lourdes Baptista dos Santos. O
prof. Walterson dos Santos formou-se em 1973 pela Faculdade
de Filosofia Ciências e Letras de
Rio Claro. Em 1980 realizou curso de Pós-Graduação pela Universidade Federal de
Minas Gerais em Físicas de Reatores. Em 1985, iniciou o curso de Pos Graduação em Ciências Biológicas, área de genética animal e humana, nível Doutoramento, na Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas “Julio de Mesquita Filho”. Além de todos esses
cursos, no começo de sua carreira, foi professor do Instituto de Educação Estadual de Tietê. Ainda professor
de Química no Instituto de Educação de Tatuí. foi titular da cadeira de Biofísica na UNESP – Campus de
Botucatu.Formado aos 22 anos o Professor Walterson,
era de fato muito inteligente e a prova reside nos inúmeros diplomas que conquistou durante sua vida. Nos
idos dos seus 26 anos conquistou o mestrado em Ciências Técnicas e Nucleares. Como pesquisador de Instrumentação e Métodos Físicos Aplicados à Oceanografia, teve que percorrer 7.800 milhas navegadas.
Apresentou inúmeros trabalhos em congressos nas mais
diversas áreas. Na simplicidade de um gênio não ostentava nada, muito menos um diploma pendurado na
parece. Via nas pessoas somente a pureza de suas almas, pois não habitava o mundo da vaidade. Era de
pouco falar, mas na memória estava a grandeza da inteligência e a modéstia : seus documentos de gênio eram
guardados numa simples pasta! Foi o primeiro Mestre
Físico em Ciências Técnicas e Nucleares desta cidade.
Faleceu em 21 de outubro de 1987.

Wanderley Myr, Praça

Jardim Peabiru – Lei Nº 3.998 de 14/03/2000
O Sr. Wanderley Myr, nasceu em
Botucatu, no dia 11 de fevereiro
de 1943. Filho do Sr. José Myr e
da Sra. Rosa Salete Myr. Fez o
curso e magistério na EEPSG
“Cardoso de Almeida”, onde formou-se, e posteriormente cursou
a Faculdade de Filosofia, hoje Associação de Ensino de Botucatu – UNIFAC, formando-se no curso de Ciências Sociais.Começou a lecionar em Bofete. Foi Professor de Matemática e História
na cidade de Porangaba onde exerceu o cargo de Diretor. Em Botucatu lecionou na ËEPSG “Dom Lucio An-
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tunes de Souza”, EEPSG “Cardoso de Almeida”,
EMPG “Prof. João Maria de Araújo Junior”, EEPG
“Prof. Martinho Nogueira” e muitas outras escolas do
município.Homem alegre, bom professor, gostava de
cantar e chegou a fazê-lo em programas de rádio de
nossa cidade, onde fazia locução. Faleceu em 26 de
setembro de 1999.

Wanderly Pizzigatti Marques, Rua

Conj. Hab. José Antonio Lungo – Lei Nº 4.588 de 23/
08/2004
Nasceu em Botucatu, aos 26 de
maio de 1949, filha de Emilio Pizzigatti e de Mercedes Iglesias Pizzigatti. Funcionária Pública Estadual; exerceu o cargo de Professora da rede pública. Casou-se
com Fernando de Almeida Marques, com quem teve duas filhas :
Fernanda e Fabiana. Além de suas
funções de Professora, ela também
exerceu atividade política a partir
do ano de 1980, sendo que foi membro do partido Trabalhista Brasileiro concorrendo às eleições de 1982
como a única mulher candidata à Prefeitura de Botucatu. Em meados de 1990 passou para o PSDB até o
final de suas atividades políticas. Também foi candidata à vereadora pelo mesmo partido no qual foi a Presidente. Depois de anos na escola do Estado transferiu-se, através da readaptação, para a Diretoria de Ensino. Participou da Orquestra Municipal de Botucatu
como membro do grupo inicial instrumentistas. Formada em música, tocava violino. Mulher liberal, partidária incansável das liberdades individuais, sempre
lutou por uma democracia, bem diferente daquela regida pelo populismo autoritário do regime que se descortinava após a revolução de 1964.Levantou bandeiras e marchou com a APEOESP defendendo os seus
direitos. Faleceu no dia 26 de março de 2000.

Wilson dos Santos, Rua

Vista Alegre – Lei Nº 4.417 de 28/08/2003
Nascido em Botucatu em 27 de setembro de 1918. Filho de Severiano Joaquim dos Santos, servente da Escola Normal de Botucatu, conhecido como o velho
“Major”, e de Segunda Butiara, ambos falecidos. Construiu sua vida por seus próprios meios, como a maioria
dos filhos de imigrantes e ex-escravos que formavam a
base desta cidade. Não teve educação formal, trabalhou desde cedo ao ficar órfão de mãe aos 5 anos de
idade; aprendeu o que pode e de onde pode. Foi Tipó-
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grafo da antiga Papelaria Romani Mori e Servente da
Escola Normal (EECA) de Botucatu. Aposentou-se
após servir ao estado 38 anos, no mesmo cargo de servente na Escola EEPG “Américo Virginio dos Santos”
em 1982. Funcionário exemplar, foi homenageado inúmeras vezes por diretores, professores e alunos, sendo
a última homenagem em vida, conferida a ele por ocasião de sua aposentadoria na forma de uma placa comemorativa. Faleceu em 24 de junho de 1996.
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X

Z

- Santo Antonio da Cascatinha -Distrito de Rubião
Junior – Decreto Nº 3.275/82

Parque Residencial Nazaré – Lei Nº 3.936 de 22/09/
1999

Xisto Bardella, Rua

Nasceu na Itália, em 1881. Fez parte das antigas famílias de peninsulares que adotaram o antigo Capão Bonito, atual Rubião Junior, para morar e trabalhar. Possuía sitio no bairro Faxinal, onde se destacou na produção de café. Casou-se com Maria Fabiana, com quem
teve o filho Roberto Bardella. Por volta de 1915, exercia a profissão de “carroceiro” na movimentada estação que deu nome ao Distrito. Católico fervoroso, contribuiu no transporte de materiais para a construção da
igreja de Santo Antonio. Transferindo residência para
a Vila dos Lavradores, funda uma chácara conhecida
como “Vila Bardella”. Xisto Bardella faleceu em 11 de
janeiro de 1969, aos 88 anos.

Zenon Lotufo,Arquiteto - Avenida

Nasceu a 27 de dezembro de 1911,
em Botucatu (SP). Filho do Reverendo Francisco Lotufo e da Sra.
Amazilia Nogueira Lotufo. Casado com a Sra. Coraly Amaral Lotufo com quem teve cinco filhos
:- Reverendo Zenon Lotufo Júnior, Dra. Heloisa Lotufo Manzano,
Arquiteto Victor Amaral Lotufo.
Estudos : Liceu de Botucatu – São
Paulo; Escola Politécnica da Universidade do Brasil;
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Iniciou suas atividades como arquiteto da Secretaria da
Viação e Obras Públicas. Foi Diretor de Obra da Prefeitura Municipal de Santos (SP) onde idealizou o Aquário e o Orquidário. Elaborou o Código de Obras das
cidades de Santos e São Vicente. Prefeito Municipal
de Campos do Jordão. Professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo;
Professor da Faculdade de Engenharia de Limeira; da
Universidade Estadual de Campinas; Professor da Faculdade de Engenharia do Instituto de Tecnologia Mauá
de São Paulo. Executou os projetos : Parque Ibirapuera
– Exposição do IV Centenário,em colaboração; Cidade Universitária da Universidade de São Paulo. Fábrica de Fertilizantes em Cubatão – Petrobrás ;Departamento de Eletricidade da Escola Politécnica da Cidade
Universitária; sede do Sindicato dos Trabalhadores na
Industria de Energia Elétrica de São Paulo; Praça de
Esportes e Paço Municipal de São Caetano do Sul (SP);
Paço Municipal de Bauru(SP) e o Plano de Desenvolvimento Integrado de Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis e muitos outros. Projetou a sede social do Botucatu Tênis Clube. Foi membro do Instituto de Engenharia de São Paulo; do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura recebendo um diploma por Serviços Relevantes prestados ao país; sócio da Associação
Cristã de Moços e do Esporte Clube Pinheiros. Colaborador do “Jornal de Botucatu” ( 1981 ) onde escreveu dezenas de artigos. Edições especiais dedicadas exclusivamente ao trabalho do Arquiteto Zenon Lotufo
foram publicadas pelas revistas : Arquitetura Brasileira no 8 – 1974; “A Arquitetura Hamanística de Zenon
Lotufo”. Obras : “O Espaço Psicológico na Arquitetu-
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ra”, “Arte ou Artifício”.

Zilda Paschoal Cioffi, Rua

Conj.Hab. Eng.Francisco Blasi – Lei Nº 3.347 de 09/
08/1994
Nasceu em Xavantes(SP) aos 17
de abril de 1918, de religião católica, estudou o curso primário e secundário no colégio Sion em São
Paulo. Realizou o Curso de Socorrista de Guerra em 1942 e, mudouse para Botucatu em 1949. Zilda
casou-se com João Batista Cioffi
teve dois filhos : João Eduardo Cioffi e Maria Helena
Cioffi. Seu esposo João Batista Cioffi é Presidente do
Sindicato Rural de Botucatu no qual trabalha a 42 anos.
Entre os vários benefícios que faz como Presidente
destaca-se o curso que promoveu do SENAI – Aprendizado Rural para Jovens, na Fazenda Experimental
do Lageado. Zilda Paschoal Cioffi, fez grandes campanhas de fraternidade junto ao Rotary Clube, participou junto à construção da Casa da Esperança e Campanhas em Prol da APAE, como a Campanha da Fraternidade, do Agasalho e dos Cobertores, muitas vezes
ajudando por completo no orçamento da festa, para com
o lucro das mesmas comprar agasalhos aos pobres. Zilda , faleceu em 15 de dezembro de 1994, e foi sepultada em São Paulo, no cemitério da Consolação.

Zorobabel Ferreira de Sá, Rua
Jardim Vista Linda – Decreto Nº 2.949/81

Nasceu em 12 de janeiro de 1903. Era filho de Salathiel Ferreira de Sá e faleceu, aos 68 anos, em Botucatu, no dia 06 de março de 1971. Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina de Belo Horizonte.
Casou-se com a Sra. Hercilia Lobo Ferreira de Sá, nascida em 04 de janeiro de 1912 e falecida 02 de junho
de 1998. Médico muito estimado pela população botucatuense. Era conhecido como “Dr. Zorô”. Fez parte
do corpo clinico da Misericórdia Botucatuense, atuando, com grande despreendimento, ao lado de médicos
como o Dr. Antonio Delmanto, Arnando Moreira Reis,
Sebastião de Almeida Pinto, João Reis, e muitos outros que contribuíram para o desenvolvimento daquele
nosocômio.

Zumbi dos Palmares, Avenida

Parque Residencial 24 de Maio – Lei Nº 4.333 de 26/
11/2002
Líder negro do Quilombo dos Palmares construído no
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começo do século XVII em Alagoas, o mais famoso de todos do
Brasil. Palmares era uma verdadeira cidadela de resistência à todos os ataques vindo por parte dos
fazendeiros. E o foi por quase um
século. A organização Palmarina
em nada devia aos costumes e leis
européias , vez que já a tinham na Velha África. Os
habitantes de Palmares, liderados por Zumbi e Gangazuma e estes assessorados por hábeis generais como
Bambuza, Cynianta, Dumdum, Mukumbe, Papua, Shegun e outros valorosos membros das elites tribais africanas trazidas para o Brasil tinham uma estrutura de
defesa e uma capacidade de resistência somente comparável à cidade de Tróia na história da
humanidade.Palmares foi destruído no dia 20 de novembro de 1695, depois de pelo menos cinco anos de
ataques sucessivos liderados por Domingos Jorge Velho, André Furtado de Mendonça e Bernardo Vieira de
Melo em expedições finaciadas pela Coroa Portuguesa e fazendeiros locais. Zumbi dos Palmares deixou
uma grande lição na sua luta contra o colonizador branco : a liberdade é um bem precioso demais para ser
desperdiçado.
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Adendo
Eduardo Vieira Andrade,
Rua

Jardim Real Park – Lei Nº 3.520
de 09/05/1996.
Nasceu em 06 de Fevereiro de 1924, na Fazenda Floresta
Município de Pardinho - SP, filho
de Jesuíno Vieira de Andrade e
Gertrudes Maria de Jesus Lopes, passou grande parte
de sua vida trabalhando como lavrador, meeiro, tratorista
e Fiscal de Plantações Agrícolas e Pecuárias, no Município de Itatinga. Casou-se em 27 de outubro de 1949,
com Maria Tereza Janes de Andrade, Após o casamento foram morar na Fazenda Figueira (Pedro Di Piero)
Município de Itatinga, ali nasceram as duas primeiras
filhas do casal, Maria Teresa no dia 07/09/1950 vindo à
falecer logo após o parto, a segunda filha Inês da Conceição nasceu em 07/12/1951 faleceu em 30/03/1952
na Fazenda Boa Vista (João Bruder) Município de
Botucatu. Em fevereiro de 1951 quando se mudaram
para a Fazenda Boa Vista (João Bruder) em Botucatu,
nesta Fazenda Boa Vista em 25/04/1953 nasceu Ramiro
Vieira de Andrade, e em 28/07/1953 mudaram-se para
a Fazenda Santo Antônio, Município de Itatinga, onde
Eduardo foi trabalhar de Tratorista, nesta Fazenda nasceu à filha Nadir em 15/04/1955 e em 23/11/1960 nasceram os gêmeos José de Jesus e João de Jesus, de
Dezembro de 1957 a Junho de 1958 moraram na Fazenda Serraria (Paula Souza) após voltaram novamente
para a Fazenda Santo Antônio no Município de Itatinga.
De Novembro de 1962 a Setembro de 1964 morou na
Fazenda Itaúna (Zé Sab) no Município de Itatinga, após
voltou para a Fazenda Santo Antônio. Em 15/08/1965
mudou provisoriamente para a Cidade de Itatinga... e
em 02/09/1965 mudou com a família definitivamente para
a Cidade de Botucatu à Rua Prudente de Morais nº1440
– Bairro do Tanquinho - Vila São Judas Tadeu, em 21/
07/1966 nasceu o filho caçula Antônio de Jesus Vieira
de Andrade. Eduardo veio de Itatinga para Botucatu
com uma carta de Referência do Prefeito Municipal de
Itatinga Sr. Rodrigo Lobo, encaminhando-o ao então
Prefeito de Botucatu Sr. Amaral, na Prefeitura Municipal de Botucatu exerceu várias atividades, como: Servente de Pedreiro na Construção da Praça Coronel
Moura (Paratodos), Construção das Três Cruzes do
Cemitério Portal, Coleta de Lixo, Guarda Noturno, e
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como a sua paixão sempre foi lidar com Plantas e Roças, trabalhou por mais de 27 anos como Jardineiro
Municipal, trabalhou nos Jardins da Misericórdia, Fórum,
Catedral, Bosque, Menino Deus, Praça Brasil-Japão e
outras... Aposentou-se em Junho de 1983 por invalides
devido Doença de Chagas (Barbeiro), vindo a falecer
próximo a completar 72 anos em 18/10/1995 as 10,30
hs no HC da UNESP, foi sepultado no Cemitério Municipal de Itatinga ao lado de seu pai Jesuíno Vieira de
Andrade falecido em 22/09/1947, Túmulos: 7508 Jesuíno,
e 11343 Eduardo.
Seu Eduardo como era conhecido, é Pai de
Ramiro Vieira de Andrade, o (Ramiro Vióla) Compositor, Violeiro, Cantor, Professor de Viola Caipira etc...
Sendo que foi seu Eduardo com seu irmão Francisco
que formou a primeira dupla sertaneja na Família, os
dois ainda muito jovens tomaram o gosto pela cantoria
já incentivado pelo pai Jesuíno onde nasceram numa
Fazenda no Município de Pardinho, como trabalhavam na dura lida da Roça era nos finais de semana
que reuniam-se a família e amigos para as grandes
rodas de viola regada com a mais pura Musica Sertaneja de Raíz acompanhado sempre pela Viola Caipira (10 Cordas) que eles mesmo faziam, e assim
segue Ramiro Vióla dando seqüência e representando todo um sonho de seu pai e seu tio-padrinho na trajetória da Musica Sertaneja de Raíz.
(Biografia atualizada por Ramiro Vióla,
em 02 de Novembro de 2011).
(Vide biografia da página 111)
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COMO DAR NOME A UMA RUA

Segue a Lei Nº 4282 de 23 de julho de 2002, que
lista os quesitos necessários para dar nome a um
logradouro :
“ Dispõe sobre a denominação de logradouros e
próprios públicos municipais, unificando legislações dispersas”.
O Presidente da Câmara Municipal de Botucatu faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, nos
termos da Lei Orgânica do Município, promulga a
seguinte lei :
Art. 1º - A denominação de logradouros e próprios
públicos municipais de Botucatu regula-se pelas
disposições previstas na presente lei.
Parágrafo Único – A denominação é a forma de
identificação dos logradouros e próprios públicos
municipais com nomes de pessoas ou referências
a fatos, datas, lugares, animais, vegetais, números
expressos em algarismos, em combinação ou não
com letras do alfabeto, pontos cardeais e colaterais ou respectivas siglas e coisas.
Art. 2º - Na denominação de que trata o artigo anterior observar-se-á :
I – não deve ser extensa;
II - não deve ser repetida de outra denominação
existente;
III – deve guardar as tradições locais e lembrar figuras, fatos e datas representativas da história local, nacional ou geral;
IV - não deve lembrar fatos incompatíveis com o
espírito de fraternidade universal;
V - não poderá designar nomes de pessoas jurídicas de associações ou crenças religiosas, de partidos políticos ou de produtos visando finalidades
propagandistas;
VI – não será designada com nome de pessoa homônima ou de idêntico patronímico de outra já
homenageada, salvo quando se tratar de pessoa de
inesquecível proeminência , caso no que a denominação incorporará o título ou apelido com que o

homenageado era mais conhecido, para efeito de
identificação;
VII – não será designada com nome de pessoas vivas, ou designações de pura lembrança ou homenagem pessoal, despidas de qualquer significação.
Art. 3º - Quando a denominação se referir a data,
deverá constar ao seu lado a que evento diz respeito, ressalvadas as datas magnas nacionais.
Art. 4º - Os logradouros e próprios públicos municipais só poderão receber nomes de pessoas que :
I – se tornaram vultos históricos da pátria;
II – se distinguiram por relevantes serviços prestados ao Estado, à Nação e à humanidade;
III – se salientaram nas ciências , nas letras ou nas
artes;
IV – se notabilizaram por feitos heróicos no município, ou que nele se refletiram;
V - se destacaram nos vários setores de atividades
humanas ou que nele se refletiram;
VI – contribuíram para o enriquecimento do patrimônio municipal, através de legados ou doações e
VII – concorreram para o desenvolvimento do
Município, em qualquer de seus aspectos, ou se
destacaram na sociedade por seus serviços prestados.
Parágrafo Único – Na hipótese do presente artigo,os
projetos de lei deverão observar :
a) ter justificativa adequada, devendo constar,
obrigatoriamente, em qual ou quais itens
do caput do presente artigo o homenageado se enquadra;
b) acompanhados do curriculum vitae e da
foto do homenageado;
c) do texto da lei do projeto de denominação
deverá constar o nome completo do homenageado.
Art. 5º - O projeto de denominação de próprios
e logradouros públicos será objeto de discussão e votação únicas, sendo considerado apro-
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vado se obtiver aprovação de 2/3 (dois terços)
dos membros da Câmara.

no que couber, à denominação dos bens públicos municipais de uso especial.

Art. 6º - Se o homenageado era conhecido por
apelido, alcunha, cognome ou nome diverso do
oficializado, estes deverão constar das placas
de nomenclatura, de forma a facilitar a identificação, podendo ser suprimidos partes do
nome, para esse fim.

Art. 9º - O Município manterá, no Departamento competente, cadastro da denominação de
logradouros e próprios públicos municipais, do
qual deverá constar a denominação, nome do
autor do Projeto de Lei que a originou, número
e data da lei, bem como os demais elementos
que se fizerem necessários.

Parágrafo Único – A denominação com nomes
de pessoas deverá incorporar, nas placas de
identificação, expressão que sintetize a atividade, característica ou fato relevante à pessoa
homenageada.
Art. 7º - A mudança de nomenclatura já oficializada somente poderá ocorrer :
I – casos excepcionais de inconveniência ;
II – por requerimento subscrito pela maioria
dos moradores do logradouro a ter a denominação alterada ou
III – duplicata.
Art. 8º - As normas da presente lei aplicam-se,

Parágrafo Único – Após a sanção da lei, a Secretaria Administrativa da Câmara Municipal
de Botucatu encaminhará cópia de inteiro teor
de cada projeto de denominação à Biblioteca
Municipal de Botucatu e ao Centro Cultural de
Botucatu, para fins de arquivo e pesquisa, nos
termos do caput do presente artigo.
Art. 10º - Esta lei entrará em vigor na data de
sua publicação.
Botucatu, 23 de julho de 2002.
Newton Colenci Junior
- Presidente -
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