DIOGO MENDES VICENTINI

UMA SEMENTE BEM PLANTADA

Onde a brisa sopra o progresso

O direitos do presente trabalho (obra), que retrata a história da
nossa cidade e da nossa gente, foram cedidos e transferidos pelo autor,
ao município de Votuporanga.

SECRETARIA
DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA
DA CULTURA E TURISMO

HISTORIA TESTIS TEMPORUM, LUX VERITATIS, VITA MEMORIAE, MAGISTRA VITAE,
NÚNCIA VETUSTATIS.
(A história é a testemunha dos tempos, a luz da verdade, a vida da memória, a mestra da
vida, a mensageira da antiguidade).
Cícero – século1º AC

A profecia no Brasão de Armas
FERVET OPUS IN DOMINIA MEA
“O labor se desenvolve em meus domínios”.
Votuporanga, oficina de trabalho incessante, irradiará fama e notoriedade para todos os
recantos do mundo, graças ao labor perseverante de seus filhos.
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O sertão
paulista no
século XIX

P

ara melhor compreendermos a nossa
história, vamos iniciá-la voltando ao
século XVIII e início do século XIX,
na transição entre Império e República,
quando registros assinalavam esta região
como um sertão desconhecido, de matas
fechadas, animais silvestres e habitada por
índios.
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1886 – Terrenos Despovoados – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

1887 – Terrenos desconhecidos, habitados por índios. Fonte: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
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Segundo relato do tanabiense Sebastião Almeida de Oliveira (membro do Instituto Histórico
e Geográfico e da Academia de Ciências e Letras de São Paulo, da Sociedade Geográfica do Rio de
Janeiro e uma valiosa testemunha da nossa história), nos primeiros albores do século XIX, poucos
aglomerados urbanos pontilhavam o Noroeste paulista a partir de São Bento de Araraquara, dentre os quais Jaboticabal, Ribeirãozinho (atual Taquaritinga) e São José do Rio Preto, que os mapas
paulistas de 1872 registravam como Paróquia Recenseada e última cidade do Estado.
Nesta época, toda esta região fazia parte do município de Jaboticabal, antigo povoado do
Pontal do Rio Pardo, depois, freguesia de Nossa Senhora do Carmo de Jaboticabal, transformado
em distrito em 1857 e, em município, em 1867.

Município de Jaboticabal criado em 1867. Fonte: Departamento de Estatística do Estado.

Após 1894, a região passa a integrar o município de São José do Rio Preto, então criado
como “freguesia de São José do Rio Preto”, em 1879, com área de 26.000 Km². Em 1906, a denominação do imenso território limitado pelos rios Paraná, Grande, Tietê e Turvo é alterada para Rio
Preto e posteriormente, em 1944, volta a ser denominado São José do Rio Preto.
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Município de Rio Preto criado em 1894. Fonte: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro

1930 - Município de Tanabi criado em 1924. Fonte: Departamento de Estatística do Estado
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Todavia o imenso sertão estendia-se impenetrável, tendo como referência geográfica a localidade incipiente de Jataí, posteriormente denominada de Tanabi, com notícias de que já era
habitado desde 1860. Outro ajuntamento, denominado de patrimônio de Água Limpa, havia sido
povoado desde 1890 e viria a ser depois o município de Monte Aprazível.
Alfredo D’Escragnolle Taunay, o Visconde de Taunay, em seu livro ”Viagens de Outr’ora”,
no capítulo” Viagem de Regresso de Matto Grosso à Corte,” ao relatar a Retirada de Laguna, um
episódio da Guerra do Paraguai, iniciada em 8 de maio de 1867, afirma que no dia 18 de julho do
mesmo ano, seu grupo chegou ao Arraial de São José do Rio Preto onde havia apenas uma única
casa coberta de telhas, que pertencia ao Sr. João Bernardino de Seixas. Ao avistar o lugarejo,
Taunay vaticinou: “Há uma igrejinha em construção, e cremos que por muitos annos fique n’esse
estado, quando não se arruíne totalmente”.
De acordo com Sebastião Almeida de Oliveira, no sertão de Rio Preto, a terra demorou
muito para ter o valor dos dias de hoje. Uma rápida leitura das escrituras lavradas no cartório de
Tanabi mostra uma verdadeira indigência nas vendas efetuadas. Enormes glebas cobrindo vastas
áreas de terras, hoje imensamente valorizadas, eram despretensiosamente vendidas por ninharias, por algumas centenas de mil réis somente.
Na transmissão dos grandes imóveis rústicos, contam-se casos interessantes e dignos de
registro, como, por exemplo, o episódio em que onze mil alqueires de terras foram trocados por
um simples carro de boi, ou ainda, a imensa fazenda que foi dada em troca de uma trela de cachorros caçadores e até de sítios e fazendas barganhadas por espingardas, carros de milho, cavalos arreados, etc.. Segundo se soube, esses fatos foram comuns nos anos anteriores ao princípio
do século.
Mas a região ainda apresentava outros contrastes muito curiosos. Era comum encontrar
donos de enormes latifúndios que viviam em paupérrimas condições, morando em choças e tugúrios, com nível de vida quase primário e que sequer dispunham de numerário para o pagamento
de impostos.

Da posse à escritura.
Na região, as primeiras legalizações de propriedades por meio de registros
em Rio Preto e Jaboticabal deram-se a partir de 18 de setembro de 1840, por intermédio da lei nº 601, conhecida como a “Lei de Terras”.
Promulgada em 1850 e regulamentada pelo Decreto Imperial nº 1.318 de 30 de janeiro de
1854 por D.Pedro II, a lei passou a proibir aquisições de terras que não fossem por escritura pública de compra.
Conforme exigia a lei, no ano de 1856, na região onde hoje está Votuporanga, parte das terras estava registrada como posse em nome de João Antônio de Oliveira.
Tempos depois, o Governo Paulista, em 1900, considerou por decreto legítima a posse de
quem tivesse chegado entre 1878 e 1895 e pudesse prová-la com título legal, com data anterior a
2 de agosto de 1898.

O Sertão começa a despertar interesse.
A Companhia Paulista de Estrada de Ferro prolongava suas linhas de Jaboticabal até Barretos, aonde chegou em 25 de maio de 1.909, em busca do mercado pecuário, atividade significativa
para o fluxo comercial da empresa e ainda uma alternativa ao comércio do café.
No mesmo ano, em 16 de outubro, a companhia obteve da câmara municipal barretense a
concessão para a exploração de um matadouro/frigorífico, que foi inaugurado em maio de 1913
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pela Companhia Frigorífica e Pastoril. Dez anos depois, a empresa foi vendida para a Brazilian
Meat Cy., que, a partir de 7 de maio de 1924, passou a denominar-se S.A. FRIGORÍFICO ANGLO,
segundo informações contidas no Álbum Comemorativo ao 1º Centenário da Fundação de Barretos (1854/1954).
Para atingir seus objetivos comerciais, foi importante para o frigorífico apropriar-se das
rotas de transporte de gado existentes em toda a região e melhorá-las. Para tanto, solicitaram ao
Governo do Estado a elaboração de estudos visando promover melhoramentos na estrada que
ligava Porto Taboado a Jaboticabal, picadão que, por iniciativa particular, havia sido aberto à foice
e machado em 1882 no trajeto entre São José do Rio Preto e o Rio Paraná, tornando-se importante
escoadouro de gado.
Diante da necessidade da interiorização do desenvolvimento e atendendo a Companhia
Paulista, o governador do Estado, Américo Brasiliense de Almeida Melo, incumbiu o Secretário
da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, Jorge Tibiriçá Piratininga, de firmar contrato com
o engenheiro Olavo Augusto Hummel, funcionário da Companhia Paulista (Diário Oficial de 25
de outubro de 1894), encarregando-o de estudos para construção de uma estrada de rodagem
ligando Jaboticabal ao Porto Taboado (Sebastião Almeida de Oliveira-Subsídios para a História de
Tanabi) e (Era a Paulista uma ferrovia “cata-café?” de Humberto Perinelli Neto).
Em 30 de março de 1895, a Superintendência de Obras Públicas recebeu autorização para
despender até a quantia de 50:000$ (cinquenta mil contos de réis) na construção da referida estrada de rodagem junto ao rio Paraná, com percurso passando pela Vila de São José do Rio Preto,
aproveitando a picada aberta anteriormente.
Em 2 de abril do mesmo ano, foi autorizado o início das obras, projeto há anos sonhado,
ligando São Paulo a Cuiabá, cuja conclusão se deu em 04 de julho de 1906.

1.894 - Projeto do engenheiro Olavo Humel – Estrada do Taboado. Fonte: Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Euclides da Cunha, autor do livro “Os Sertões”, então engenheiro civil da Secretaria de
Obras de São Paulo, formado na Escola Politécnica do Rio de Janeiro e colaborador do jornal
“O Estado de São Paulo”, em visita às obras no canteiro às margens do rio Turvo (Contrastes e
Confrontos – 1907), comparou a estrada do Taboado, na ocasião apenas um picadão tortuoso e
estreito invadido pelo mato e pelos tabocais, com as três mil léguas das quarenta e oito estradas
romanas de dois mil anos atrás.
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Como acreditava, na época, ser a estrada do Taboado a mais importante não só de São
Paulo, mas do Brasil, defendia que ela deveria ser merecedora de trabalhos excepcionais em suas
200 léguas de extensão, inclusive sendo prolongada até Cuiabá, quase o centro geométrico da
América do Sul. Para justificar essa pretensão, levava-se em conta que por aquela estrada, numa
marcha de dez horas, numa velocidade média de doze quilômetros horários, o percurso de Jaboticabal a Cuiabá poderia ser feito “folgadamente” em dez dias, um terço do tempo que se levava
para cumprir o mesmo trecho na volta de quinhentas léguas pelo Prata. (Légua = 6 km).
O escritor, com seus conhecimentos técnicos, orientava para que a estrada fosse “construída larga (8 metros) e abaulada, com declives atenuados, atoleiros para sempre desfeitos, com
aterros firmes e drenagem completa, pontes que não constringissem a vazão do rio nas estreitezas de uma economia extravagante, etc.”. Euclides da Cunha acreditava que, assim construída,
a nova trilha “duplicaria em poucos anos a vitalidade nacional, e que não seria apenas o melhor
leito para uma futura via férrea, mas também um belo laço de solidariedade aos patrícios dos
sertões, revigorando uma integração étnica, já consideravelmente comprometida”.
Para a realização do projeto, Cunha defendia a participação de forças dos Estados de São
Paulo e do Mato Grosso e ainda da União que, com o emprego da engenharia militar, acarretaria
a diminuição da mão-de-obra.
Observava ainda que, percorridos os 435 quilômetros de Jaboticabal à margem direita do
Paraná, a única obra de arte dispendiosa seria uma ponte de 880 metros sobre o grande rio.
Destacando a importância da obra e a necessidade de fazê-la, desafiava as autoridades da
época afirmando: “Se isto não acontecer é que nos faltam decididamente um grande engenheiro,
um grande ministro e um grande chefe de Estado, para a realização das grandes obras”.
Como adendo à história, é sempre bom destacar que a mesma ponte que Euclides visualizava ter 880 metros em 1901, nos dias de hoje é uma das mais importantes obras de arte da
engenharia nacional. A ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná, em virtude do represamento
da Usina Hidrelétrica de Ilha Solteira, tem 3.700 metros, quatro faixas de rolamento e uma via
ferroviária, sendo a maior ponte fluvial brasileira.

Sonho antigo torna-se realidade e a ponte rodoferroviária sobre o rio Paraná, obra iniciada em 1991, em parceria do governo paulista com
a União, é inaugurada em 1998 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Digitalização Fepasa.

O sertão começa a ser desbravado
Aparecida do Taboado
A movimentação às margens do Rio Paraná, passagem obrigatória do gado procedente do
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norte de Mato Grosso e de Goiás em direção a Barretos, fez nascer, segundo Pierre Monbeig
(InPioneiros e Fazendeiros de São Paulo), o Porto Taboado, o primeiro núcleo populacional que
surgiu nesta região. Não existe precisão quanto à data, porém os historiadores defendem que este
fato tenha se dado entre os anos de 1830 a 1838.
Em 1900, desenvolveu-se no lado mato-grossense um novo povoado, chamado Lagoa Suja;
posteriormente, rebatizado com o nome de Aparecida do Taboado.

A Vila Carvalho
O pesquisador Jorge Luiz Xavier, no livro “Votuporanga Além da Sua História”, registra que,
por volta do ano de 1918, o imigrante, oriundo da cidade de Barretos, Hassen Hajar Suleiman, formado em direito e detentor da patente de Coronel da Guarda Nacional, que, naturalizado brasileiro, adotou o nome de Felício José de Carvalho, tomou conhecimento de que este trecho do sertão
paulista receberia as linhas da estrada de ferro e visualizou o desenvolvimento e a valorização
das terras, adquirindo por isso da família “Reginaldo” as fazendas “Santo Antônio” e “Espraiada”
(ou ainda, Viradouro), num total de aproximadamente 4.000 alqueires, localizados na margem
direita do Rio São José dos Dourados.
Em 27 de outubro de 1921, o Coronel Carvalho doou 8 alqueires à Mitra do Bispado de São
Carlos, com a condição de que as terras fossem denominadas de Villa Carvalho. Exigiu também
que o padroeiro da futura paróquia teria de ser São João Baptista e a Mitra deveria reservar um
quarteirão para a construção de uma igreja e de uma praça.
Felício Carvalho deixou Barretos e veio para a região no início de 1924, instalando uma pousada nas proximidades do Córrego Cachoeira, no cruzamento da estrada boiadeira, que se tornou
ponto de descanso dos tropeiros que passavam por aquele trecho em direção a Barretos.
No dia 8 de maio do mesmo ano, registrou no Cartório de Tanabi o projeto do loteamento
da Vila Carvalho, com uma área de 11,5 alqueires, e em 10 de maio de 1928, transferiu a Fazenda
Viradouro para o Cel. João Pedro e para Oswaldo de Carvalho.

Abdo Carin Carvalho conta a história
Numa entrevista concedida ao jornal “A Cidade”, publicada na edição especial de 8 de
agosto de 1993, Abdo Carin Carvalho, filho do Coronel Felício de Carvalho, contou detalhes
daquela época.
Ele esteve presente na solenidade oficial de fundação de Votuporanga, ocasião em que
o Pe. Izidoro Cordeiro Paranhos, que celebrava a missa, fez um pedido de “vivas à nova cidade”, quase todos, naquele momento, sacaram suas armas e dispararam para o alto.
Segundo Abdo, não havia como precisar quando a região da Vila Carvalho começou a
ser habitada, acreditando que isto deva ter acontecido nos idos de 1800. Entretanto, de um
fato não tinha dúvidas, de que o vilarejo ganhou o nome depois que seu pai comprou as terras
da família Reginaldo, construiu a igreja, o coreto e se estabeleceu no comércio.
A vila, por volta de 1930, já contava com 10 casas comerciais e um campo de futebol.
Abdo conta ainda que seu pai enfrentou um grande problema quando conseguiu a instalação
de um Distrito Policial. Tal conquista desagradou a certas pessoas, uma vez que muita gente
suspeita estava residindo por lá.
Temos a observar que realmente em 1929 foi criado o “Districto Policial de Piassava”,
onde hoje é Santo Antônio do Viradouro e com extensão para a Vila Carvalho, extinto em
agosto de 1937, quando foi transferido para o distrito de paz de Cosmorama, que absorveu
todo o território. Está registrado na Revista do Arquivo Municipal, em artigo de Sebastião Almeida de Oliveira, publicação do ano de 1937, que “em Santo Antônio encontrava-se o distrito
policial de Piassava, decadente capela com algumas casinhas em ruínas, e que também havia
um posto policial em Vila Carvalho, outrora próspera e hoje arruinada povoação”.
Abdo diz também em seu relato:
“O vilarejo foi palco de uma grande tragédia em 6 de março de 1929, quando Felício
Carvalho, teria sido assassinado pelo pistoleiro Ramon Céspedes Ramos, vulgo “Paraguaio”,
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em crime encomendado por um empreiteiro chamado Baliano, que pagou 12 mil réis ao assassino, uma fortuna para a época. Carvalho estava com 50 anos e ferido mortalmente, foi
socorrido pelos familiares e, no seu último suspiro, denunciou seu executor: “o Paraguaio me
matou”. De imediato, a família se armou e saiu em perseguição ao assassino, conseguindo
localizá-lo ainda em fuga. Após um grande tiroteio, atingiram o cavalo do bandido, que foi se
esconder na casa do Baliano, de onde teria conseguido furar o cerco, fugindo de carro. Abdo
relatou que “daí a aproximadamente 60 dias, o empreiteiro Baliano também morreu “matado”
e o pistoleiro Ramon “Paraguaio” foi absolvido, tendo falecido anos depois no Mato Grosso”.
O filho do pioneiro contou que “os tiroteios eram comuns naqueles tempos, por isso,
as “pessoas de bem” começaram a se mudar da Vila Carvalho, o que fez com que o vilarejo,
antes propenso ao desenvolvimento, entrasse numa fase de declínio”. Além disso, com o advento dos caminhões de transporte de gado e a chegada da estrada de ferro, a boiadeira, que
chegou a registrar o trânsito de mais de 80 mil bois por ano rumo a Barretos, caiu em desuso.
Na Vila Carvalho, “ficou para trás o gemido soluçado dos últimos berrantes”, como definiu o
escritor Edward Coruripe Costa.
Abdo Carin Carvalho trabalhou como fiscal da prefeitura de Votuporanga na época do
prefeito Luiz Jacob e, depois, na gestão do Capitão Almeida, foi nomeado agente de polícia.

Vila Carvalho em 2015. Foto Diogo Mendes Vicentini.
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Estrada Boiadeira do Taboado
A estrada hoje denominada de boiadeira do Taboado tem o seu trajeto praticamente sobre o antigo picadão aberto de Piracicaba (Vila da Constituição) a Cuiabá no ano de 1838, que,
passando pelos campos de Araraquara, adentrava no estado mato-grossense, onde encontra a
antiga estrada do Piquiri, uma das primeiras ligações terrestres que ligava Cuiabá a Sant’Anna do
Parahyba, permitindo acesso a Minas Gerais e a São Paulo, pelos portos Alencastro, no rio Paranaíba, e Taboado, no Rio Paraná, possivelmente abertas no primeiro cartel do século XIX.
Essa estrada seria a primeira via terrestre entre as Províncias de Mato Grosso e São Paulo
e de importância fundamental para o comércio provincial, principalmente a partir do crescimento
da pecuária. Por ela transitava o gado magro, fonte da riqueza da região mato-grossense, tangidos por comitivas em viagens que chegavam a durar meses até o destino final, geralmente Barretos, onde estavam situados os compradores de animais destinados à capital paulista.
Nos campos barretenses, os animais após dias e dias de estradas, e a consequente perda de
peso, eram recriados em invernadas até ficarem prontos para o abate.
Na nossa região, a estrada tinha início em Barretos, e atravessava imensas pastagens naturais e artificiais, onde o comércio bovino tinha o seu habitat, delimitando a região da pecuária
e com importante alcance comercial e estratégico, dando acesso ainda a inúmeras propriedades
confinantes. Adentrava-se pelas vertentes do Rio São José dos Dourados, num desfile de quase
40 léguas pelo então município de Tanabi, passando por Vila Carvalho e Piassava (Santo Antônio),
também conhecido na gíria boiadeira por “Corrutela”, antigo povoado à margem do Ribeirão Santo Antônio na fazenda Viradouro e servida pela estrada do Taboado, na época, sede de Distrito
Policial, assim como a Vila Carvalho, e constituía-se já no início do século de uma igrejola e de um
largo circundado por casebres em ruínas.
Os pontos de pouso, assim como Piassava e a Vila Carvalho, eram centro de pequenos
comércios destinados a abastecer os peões e o gado, sempre com a possibilidade de transformarem-se algum dia em pequenas vilas e cidades. (Sebastião Almeida de Oliveira) (Natália Scarabeli
Zancanari - UFGD).
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Gado tangido pela estrada boiadeira –
Foto: Origem desconhecida.

Piassava

Vila Carvalho

Projeto da Estrada do Taboado - Autoria desconhecida
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Fazenda Marinheiro de Cima
A empresa paulista “Companhia Agrícola Francisco Schmidt Sociedade Anônima”, tendo
como maior acionista Francisco Schmidt, imigrante alemão conhecido internacionalmente como
o “Rei do café”, (Ana Luiza Martins), adquiriu grandes áreas de terras, muitas delas financiadas
pela exportadora Theodor Wille & Cia, com sede em Santos, chegando a ser proprietária de 52
fazendas, produzindo 300.000 sacas de café.
Entre elas, com 6.740,64 alqueires, estava a Fazenda Votuporanga, e, ainda, outra com
4.599,50 alqueires, ambas as áreas de propriedade do Major José Pinto Machado, destacadas
da Fazenda Marinheiro de Cima, perfazendo 11.340,14 alqueires, imóveis situados na comarca de
Monte Aprazível, município de Tanabi e distrito de Monteiro (hoje Álvares Florence), (conforme
transcrições sob nºs 9.811 e 9.859 do Cartório da Comarca de Rio Preto, em janeiro de 1918).
O mercado do “ouro negro” começa a enfrentar crises (in Aníbal de Almeida Fernandes,
maio/2006), com destaque para a pior delas acontecida em 1920, quando em virtude de uma super safra, o Brasil colheu espantosos 21 milhões de sacas, para um consumo mundial na ordem
de 22 milhões.
Como consequência, o preço do café caiu vertiginosamente e a empresa, então administrada pelo filho de Francisco Schmidt, Jacob, apresenta sinais de decadência, situação agravada
ainda mais com a quebra da bolsa de Nova York em 1929, ocasião em que a cotação do café em
Santos caiu de 3$050 para 1$800 mil réis o quilo, levando a empresa à liquidação. (in Pierre
Monbeig – Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo).
Para quitação de parte das dívidas assumidas, a empresa Theodor Wille & Cia, por dação
em pagamento, recebe da Companhia Agrícola Francisco Schmidt S.A. as duas glebas da Fazenda
Marinheiro de Cima, conforme escritura pública lavrada no 11º Tabelião da Comarca da Capital
“Dr. A. Gabriel da Veiga”, transcrita sob nº 5.950, em 28 de dezembro de 1936. Em 5 de janeiro de
1937, é registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Monte Aprazível.

A origem do nome Marinheiro
Durante nosso trabalho, chamou-nos a atenção a repetição do nome Marinheiro: Ribeirão
do Marinheiro, Marinheirinho, São João do Marinheiro, São João Batista do Marinheiro (Alvares
Florence), Santa Izabel do Marinheiro, Arraial do Marinheiro (Cardoso), fazenda Marinheiro de
Cima e inúmeras outras citações.
Obviamente todas elas por se encontrarem às margens do Ribeirão do Marinheiro, herdaram dele o nome. E o rio, herdou de quem? Porque o nome?
Uma fala do prefeito Capitão Almeida (Leônidas Pereira de Almeida), quando comemorava o
ingresso do Rotary de Votuporanga ao Rotary Internacional, em 1953, acendeu uma luz, afirmou
o prefeito na ocasião: “que em comemoração à auspiciosa data, estava plantando uma muda da
árvore Marinheiro, que deu nome à fazenda e à região”.
Partimos em busca da espécie Marinheiro e, para tanto, contamos com a colaboração dos
agrônomos Carlos Alberto de Luca e Ivo Ferreira de Lima, este um grande conhecedor da nossa
flora, ambos funcionários da Secretaria de Agricultura e Abastecimento prestando serviços na
Casa da Agricultura de Votuporanga.
Passados alguns dias, entram os pesquisadores em nossa sala carregando galhos, sementes e fotografias da árvore Marinheiro, encontrada em uma propriedade agrícola no município
de Américo de Campos-SP, confirmando assim que nesta região existia e existem ainda muitos
exemplares da árvore.
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Marinheiro: Árvore da família Meliaceae,
com o nome de Guarea Guidonia e nomes
populares de Marinheiro-do-mato,
Canjerana-miúda, Marinheiro, Camboatã,
Cedro-branco, Guaré, Jataúba, Carrapeta,
Cura-madre. (ESALQ). Foto Diogo Mendes
Vicentini.

A partir daí, tendo em mãos suas características e continuando a nossa procura, encontramos muitos outros, um deles bastante próximo da prefeitura, na rua Bahia, em frente ao nº 3.756,
outros três na rua Maria de Freitas Leite, no quarteirão do AME, outro no Bosque Municipal
Maximino Hernandes no Vale do Sol e ainda muitos outros, inclusive uma espécie às margens da
rodovia Euclides da Cunha, no município de Tanabi, de onde colhemos sementes e levamos ao
Horto para reprodução.
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A nova
cidade
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Começa a história da nova cidade
Formado na capital paulista na renomada Escola de Comércio Álvares Penteado
e residente na época em Tanabi, o senhor
Paschoal Albanese, principal testemunha da
nossa história, em 1952, prontamente atendeu o pedido do prefeito Leônidas Pereira de
Almeida para que relatasse os acontecimentos que antecederam a fundação de Votuporanga.
Iniciando seu relato, conta Albanese que a empresa THEODOR WILLE & CIA
Paschoal Albanese escreve ao Capitão Almeida relatando a história.
LTDA, no empenho de ressarcir toda ou parFonte família Albanese.
te de uma grande dívida, achou por bem lotear o imóvel adquirido da família de Francisco Shimidt, tendo para tanto constituído a “Empreza
Paulista Para Retalhar Terras Ltda.”, com sede na capital de São Paulo, sendo seus componentes
principais a própria firma Theodor Wille & Cia Ltda., o seu gerente-geral Sr. Carl Hellwig e o engenheiro Dr. Barão Guilherme Von Trumbach.
Para a execução imediata do plano estabelecido, nos primeiros dias do mês de fevereiro de
1937, sr. Albanese foi procurado pelo engenheiro Dr. Guilherme Von Trumbach, que chegou a Tanabi portando uma carta de apresentação de seu amigo João Accorsi, residente em Santa Adélia,
interior de São Paulo, na qual solicitava que fossem dispensadas ao Dr. Guilherme todas as informações e auxílios necessários ao desmembramento dos lotes e sua comercialização.
Indo mais além na sua função, Albanese prestou todo o apoio necessário ao Dr. Guilherme
Von Trumbach e a seu ajudante, o também engenheiro, Dr. Otto Rittl, cujo nome acabou “abrasileirado” para Octávio Rittel, fornecendo não só informações referentes à localização da gleba que
deveria ser loteada, como também arrebanhando homens, chamados na época de “camaradas”,
que os auxiliariam na consecução dos diversos serviços de engenharia.

Foto do Arquivo Público. Da esquerda para a direita Barão Guilherme Von Trumbach e esposa Carolina Nevonal Trumbach e Carlina do
Santos Rittl e seu esposo Otto Rittl

Eram tempos difíceis, em que de Tanabi até a sede da gleba adquirida por Theodor Wille &
Cia Ltda., as comunicações eram quase nulas e o trajeto a percorrer, utilizando-se automóvel, só
atingia a Vila Monteiro (depois Álvares Florence), passando por Cosmorama. Até então, a vasti-
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dão do sertão contava com apenas meia dúzia de ranchos dali por
diante, inflectindo pela estrada que demandava à Vila Carvalho.

Com o teodolito, Herman Pernica
(Germano), e, com a régua, Chico
Botinha. Foto do Arquivo Público

Com as informações e auxílios prestados por Albanese, os
engenheiros, em um prazo aproximado de 30 dias, concluíram
os trabalhos de localização da gleba, fizeram o levantamento de
superfície e a retificação das divisas. Uma velha casa de tábuas,
existente nos contrafortes do espigão divisor, na vertente esquerda do Ribeirão do Marinheiro e nos meandros da mata verdejante
(in Jubileu de Prata), passaria a ser a sede provisória da fazenda e
“pouso certo às pessoas que pretendessem adquirir terras”.

Sede da fazenda, na esquina da rua das Paineiras com a rua Rio de Janeiro, na Chácara das Paineiras.
Foto do arquivo público

Foi nessa casa que residiu o engenheiro Otto Rittl durante o longo tempo em que esteve à
testa de todos os serviços do loteamento, inclusive o da abertura de uma rodovia até as proximidades do então incipiente município de Cosmorama. Por seu turno, o Dr. Guilherme, para maior
comodidade de comunicação entre a fazenda e São Paulo, fixou residência em São José do Rio
Preto, onde acabou falecendo.

Sede da Fazenda

Planta do loteamento feito no ano de 1965, pelo sr. Mário
Pozzobon, com indicação da antiga sede.
Fonte: Prefeitura do Município de Votuporanga.

Em Tanabi, Albanese então nomeado agente
vendedor das novas terras, por uma carta assinada
pelo próprio Dr. Guilherme Von Trumbach, datada
de 5 de março de 1937, realizou a primeira venda:
um quinhão de 50 alqueires, adquirido pelos cidadãos Antônio Marin, José Marin da Cruz e Francisco Marin da Cruz, residentes na Fazenda “Perobas”,
no município de Tanabi. Este quinhão, cujas divisas partiam próximas ao futuro “patrimônio” (hoje,
rua Pernambuco) e findavam à margem do Córrego
Queixada, foi negociado à razão de 400$000 (quatrocentos mil reis) por alqueire, com entrada inicial
de 20% e o restante ao prazo de 3 anos (base fixada
pela empresa para os primeiros negócios).
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Daí por diante, as vendas foram realizadas destacando-se que todos os numerosos pretendentes eram conduzidos à sede da Fazenda, recebendo todas as informações
diretamente da boca do engenheiro Otto Rittl.

A doação de um Patrimônio
Ainda no seu relato, o sr. Albanese revelou que, no
dia 12 de março de 1937, numa de suas viagens até a sede da
fazenda, durante um jantar, diante das dificuldades em implementar as vendas das áreas rurais, ele próprio sugeriu
ao Dr. Guilherme Von Trumbach e ao Sr. Octávio Rittl, uma
nova estratégia: a abertura de um “patrimônio”.
Afirmando desconhecer o significado do termo, o Dr. Carta de nomeação do Sr. Paschoal Albanese como
agente-vendedor de terras. Fonte Prefeitura do
Guilherme foi inteirado de que, no interior do sertão, deno- Município de Votuporanga.
minava-se de “patrimônio” a fixação de uma parcela de terra para ali ser edificada uma vila, e que, com o decorrer do tempo e encontrando apoio nas iniciativas progressistas de homens dispostos à luta, a área poderia se transformar numa
“apreciável cidade”. Plantou-se ali uma grande semente, que iria germinar uma extraordinária e
épica cidade.
Enquanto a ideia era discutida, surgiram dois moradores, Demétrio Accacio de Lima e Sebastião Lima Braga, que integraram-se ao projeto; e, assim, na manhã de 14
de março de 1937, os engenheiros, Accacio, Braga e ainda
Albanese, partiram a cavalo, picada adentro, percorrendo
vasto trecho de terras a fim de escolher o local que melhor
se adaptasse à abertura de um “patrimônio”.
Sebastião Lima Braga e Demétrio Accacio de Lima.
O local escolhido foi onde hoje se localiza a Praça Dr.
Foto Prefeitura do Município de Votuporanga.
Fernando Costa, sendo que os caravaneiros regressaram à
sede da fazenda por volta do meio-dia, e, durante o almoço, ultimaram os preparativos referentes
ao anúncio do novo empreendimento.
Ainda no mês de março, foi apresentada uma planta da fazenda, subscrita pelo Dr. Guilherme, num mapa parcial de uma gleba de 2.763 e ¼ de alqueires, que foi retalhada em lotes de 5 a
50 alqueires, com venda dirigida preferencialmente a nacionais, evitando a fixação de grandes
grupos estrangeiros.
Neste mapa já constavam assinalados sete quinhões, num total de 200 alqueires, que haviam sido adquiridos por Demétrio Accacio de Lima e família, diretamente da “Cia. Agrícola Francisco Schmidt S.A”., cujos direitos foram respeitados pela “Empreza Paulista Para Retalhar Terras”. No mesmo mapa, destacava-se um retângulo, denunciando um patrimônio de mais ou menos
30 alqueires, destinados ao futuro patrimônio.
Mas ainda faltava um detalhe muito importante: qual seria o nome da futura vila? Por ter
sido o “dono da ideia”, Pascoal Albanese foi incumbido de escolher o nome da vila e, para tal, pediu o concurso do Sr. Sebastião Almeida Oliveira, conforme consta da ata de fundação da cidade.
Responsável por fixar a data e ainda pela cerimônia de inauguração, Albanese providenciou
a expedição de convites às autoridades e pessoas de destaque social, bem como de providenciar
os meios de transporte e os bivaques (espécie de acampamento sem utilização de barracas, com
camas ao ar livre ou, no máximo, sob uma lona para proteção da chuva e do vento).
Por seu turno, Sebastião Almeida de Oliveira, que exercia a função de Escrivão de Paz em
Tanabi, formado em Agrimensura, e tido como um homem “letrado”, (como se dizia na época),
tendo aceitado o encargo de “batizar” a vila, saiu em busca de algo que pudesse sugerir um nome
para o patrimônio. Caminhando no entorno da sede, hoje bairro das Paineiras, quando seguia em
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direção ao espigão (Praça da Matriz), encontrou uma velha placa de madeira, já carcomida pelo
tempo, onde se lia “Faz. Votuporanga”, vocábulo indígena que significa bons ares, brisas suaves,
bons ventos.
Escolhido o nome, que obteve a aprovação dos alemães, determinou-se a limpeza do local e
seguiu-se “a derrubada da mata, com troncos seculares beijando o musgo da terra sob a ação implacável dos machados. A remoção da madeira de lei e o fogo lastreando pelo mataréu deixaram
uma clareira simbolizando a imposição da vontade humana, na marcha da civilização”. (In Revista
Jubileu de Prata).

Inicia-se o desmatamento. Foto do Arquivo Municipal

Levas e levas de empreiteiros, camaradas e empregados iniciaram os serviços de desbravamento e, no dia 27 de março de 1937, foi apresentada a planta do “novo patrimônio”, fixando um
traçado de 12 quarteirões, praças e ruas, que constituem a parte central da cidade.
Para o projeto da vila, adotou-se o Código de Obras “Arthur Saboya”, Lei nº 3.427, de
19.11.1929, que norteava quase todas as administrações da época, respeitando todos os requisitos
exigidos pelo decreto-lei nº 58 de 10 de dezembro de 1937. Essa lei dispunha sobre o loteamento
e a venda de terrenos para pagamento em prestações, com dimensões e numeração dos lotes,
medidas e nomenclaturas das vias públicas, além de espaços destinados a obras públicas.
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Planta original fornecida pelo sr. Pascoal Albanese ao prefeito Capitão Almeida. Foto do Arquivo Municipal.
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Apenas para o leitor se situar, observa-se que na reprodução deste mapa do “patrimônio
novo”, o lote com o nome MACEDO é onde está instalada atualmente a agência do BANCO DO
BRASIL, antes, a CASA BENFATI, enquanto que os lotes com o nome ALBANESE, abrigam hoje o
Cine Votuporanga e a Galeria Central.

O convite e a divulgação

O convite é original assim como o cartaz oferecendo as terras, documentos do acervo do sr. Pascoal Albanese.
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É inaugurada a Vila de Votuporanga
E, em 8 de agosto de 1937, um domingo de lua cheia, na presença de muitos convidados,
deu-se a cerimônia de inauguração da nova vila, com direito a ata de fundação, registrada com
fidelidade no livro Tombo da Igreja de Álvares Florence, então Vila Monteiro. O governador
de São Paulo era José Joaquim Cardoso de Melo Neto, enquanto o país vivia sob a presidência
de Getúlio Dorneles Vargas.

A comemoração

Hoje Praça Fernando Costa - Foto do arquivo Municipal

Pontualmente, às doze horas do dia 8 de agosto, deu-se início às cerimônias, com a presença
de autoridades civis, judiciais e eclesiásticas de toda a região e um grande número de convidados.

Alguns dos presentes identificados a partir da esquerda: Mãos cruzadas, Pascoal Albaneze, Barão Guilherme Von Trumbach, terno branco,
Dr. Gilberto Sampaio representante da Theodor Wille, Car Hellwig, Otto Rittl terno branco e chapéu, e as duas últimas senhoras: Carlina
dos Santos Rittl e Carolina Nevonal Trumbach. Foto da Inauguração – Arquivo Municipal
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Padre Izidoro Cordeiro
Paranhos às quinze horas em
ponto procedeu a benção de
um cruzeiro entalhado. Foto do
Arquivo Municipal

Churrasco comemorativo.
Foto da Arquivo Municipal

Representantes e convidados da Theodor Wille – Da esquerda: Carlina dos Santos Rittl, Carolina Nevonal
Trumbach, Carl Hellwig, Dr. Gilberto Sampaio representando a diretoria da Theodor Wille discursou na
ocasião, Otto Uebele – Consul alemão em Santos, Otto Rittl e Barão Guilherme Von Trumbach. Os dois últimos
agrimensores da Empreza Paulista Para Retalhar Terras. Foto do Arquivo Municipal
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Sede da Fazenda com a bandeira alemã (Suástica) - 8.8.1937. Foto do Arquivo Municipal.

O hasteamento da bandeira alemã na sede da fazenda no dia da inauguração causou grande
constrangimento aos convidados e provocou comentários negativos, fazendo com que o pavilhão
fosse imediatamente retirado. O acontecido foi relatado por Sebastião Almeida de Oliveira, testemunha ocular da cerimônia, ao jornalista Nelson Camargo e ao historiador Jorge Luiz Xavier,
durante entrevista realizada em 22 de agosto de 1985.
Relacionado a este fato, inúmeros são os registros que comentam a ligação dos proprietários da Theodor Wille com o cônsul alemão em Santos, Otto Uebele que, inclusive, seria sócio
da empresa e estaria envolvido com a espionagem alemã durante a Segunda Guerra Mundial. No
entanto, é preciso registrar que, inúmeras benfeitorias foram deixadas pelos alemães e que os
mesmos gozavam do respeito dos governantes e da população da época.

O registro do nascimento
Votuporanga é uma das poucas cidades que tem uma Ata de Fundação, um grande marco
para o Município, registrada no Livro Tombo da Igreja Católica de Alvares Florence.

ATA DE FUNDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE VOTUPORANGA
“Aos oito dias do mês de agosto do ano de Christo de mil novecentos e trinta e sete, às
doze horas, presentes as pessoas que esta subscrevem, foi, solenemente fundado e inaugurado o Patrimônio de Votuporanga, sob as características cerimoniais seguintes”:
Em terras, outrora pertencentes à Companhia Agrícola Schmidt e atualmente de propriedade da firma Theodor Wille & Cia Ltda.; cuja sede central é na cidade de Santos, adquiridos por escritura pública lavrada nas notas do 11º Tabelião da Capital do Estado de São Paulo,
em 29 de dezembro de 1.936, num total de doze mil alqueires, situados na zona chamada “Marinheiro de Cima”, no Distrito de Vila Monteiro, município de Tanaby, comarca de Monte Aprazível, deste Estado de São Paulo, convencionou-se entre os diretores da firma supracitada e
a Gerência da “Empreza Paulista de Retalhar Terras”, com sede em São Paulo e escritório na
cidade de Rio Preto (encarregada de lotear e vender doze mil alqueires de terras) a Fundação
de um Patrimônio, onde mais tarde se edificassem prédios, dando assim, ensejo de uma Vila
que, com o correr do tempo, poderá alcançar foros de cidade.
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Resolvido este empreendimento ficou incumbido de escolher local que melhor atendesse às conveniências futuras de uma cidade, o engenheiro sócio da “Empreza Paulista”, Dr.
Guilherme Von Trumbach, o qual seria (como foi) auxiliado pelo Dr. Otávio Rittel (Otto Rittl),
engenheiro residente na sede da Fazenda. A quatorze de março do corrente ano, o engenheiro
referido, acompanhado dos senhores Demétrio Acácio de Lima, Sebastião Braga e Pascoal
Albanese, escolheu o “local” como sendo o mais conveniente, por sua altitude e salubridade
a dois quilômetros, mais ou menos, da barra dos córregos Queixada e Marinheiro e a igual
distância da sede da Fazenda. O local escolhido dista a trinta quilômetros da sede do Distrito
de Cosmorama, quinze da sede do Distrito de Vila Monteiro e a onze aquém do povoado denominado Vila Carvalho. Finalmente, encontra-se a cinqüenta e quatro quilômetros da sede
do município e a setenta da sede da comarca que é Monte Aprazível e do primeiro ponto ferroviário, que é Mirassol, dista a oitenta e quatro quilômetros.
Estas distâncias são as que prevalecem pelas estradas de automóveis entre as localidades mencionadas, suscetíveis, portanto, de serem diminuídas pelas possíveis alterações que
irão procedendo nas ligações ferroviárias em sentido mais reto.
O nome a ser dado ao novo Patrimônio ficara a cargo dos senhores, Sebastião Almeida
Oliveira, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e Pascoal Albanese, agente
vendedor das referidas terras, ambos residentes em Tanaby. Diversos foram os nomes lembrados e sugeridos por ambos, dentro da terminologia “tupi-guarani” e, afinal deliberaram
optar pelo de Votuporanga, não só porque como tal era conhecida, antigamente, a fazenda,
como porque o “local” escolhido se coaduna perfeitamente por sua natureza, com o sentido
que, em linguagem silvícola, exprime o termo “Votuporanga”, isto é: Votu – ar, brisa; Poranga
– belo, bonito, bom. Daí: Bons Ares, Brisa Agradável, ou Brisa Bonita, assim, pois, calharia
bem o nome Votuporanga.
Fixados desta forma, local e nome definitivo, os engenheiros passaram da fase teórica
para a fase prática, executando sem tardança os trabalhos de divisão e esquadrejamento de
uma área com 30 alqueires, retalhada em praça e lotes para a venda e promovendo adaptações necessárias de maneira que o Patrimônio ficasse pronto para ser inaugurado nesta data
de 8 de Agosto de 1.937, com o nome de Votuporanga. Uma das praças – cuja área territorial
foi doada pela firma à Cúria Diocesana – foi destacada para nela ser erigida uma igreja sob
invocação e patrocínio de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Como contribuição à edificação da Igreja, a firma doou três (3) datas de terras que serão sorteadas entre amigos e cujo
resultado pecuniário reverterá em benefício da mesma Igreja.
Neste dia que se efetiva a inauguração, auspiciosamente, e que será considerado como
data da fundação do Patrimônio de Votuporanga, sob a proteção da Padroeira do Brasil, ocupam cargos judiciais, eclesiásticos e civis, as seguintes autoridades: Bispo da Diocese de Rio
Preto, à qual pertence, eclesiasticamente, o Patrimônio: S. Excia Revma. D. Lafayete Libânio;
Juiz de Direito de Comarca: S. Exma, o dr. Joaquim de Silos Cintra; Delegado Regional de Polícia: S. Excia. O dr. Marcilio de Freitas; Delegado de Polícia da sede do município; S.S o dr.
Cassiano Marcondes Rangel; Vigário Comissionado da Paróquia de Vila Monteiro, à qual está
subordinado Votuporanga: S. Ver. O padre Izidoro Cordeiro Paranhos; Prefeito do Município:
S.S o farmacêutico, João Gualberto de Oliveira Portugal; Presidente do Legislativo Municipal,
S.S o sr. Pedro Mateus de Assis; Juiz de Paz do Distrito de Vila Monteiro: S.S o farmacêutico
Zózimo de Almeida; e finalmente governa o Estado de São Paulo, como verdadeiro estadista a
quem os signatários rendem preito de homenagem, S. Excia. O Professor de Direito, Dr. José
Joaquim Cardoso de Melo Neto, sendo secretário da Justiça e Negócios Interiores , S. Excia. O
dr. Silvio Portugal e Presidente do “Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo”, S. Excia. O
dr. José Torres de Oliveira. Dirigindo os destinos da República dos Estados Unidos do Brasil,
encontra-se S. Excia. o dr. Getúlio Dorneles Vargas e à frente do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, S. Excia. o dr. José Carlos de Macedo Soares.
A firma Theodor Wille & Cia Ltda, bem assim a Empreza Paulista de Retalhar Terras,
de comum acordo, expediram convites, escritos e verbais, para a cerimônia de hoje, a todas
as autoridades eclesiásticas, judiciais e civis, como às pessoas com representação política,
social e associativa das seguintes cidades: Rio Preto, Catanduva, Cedral, Mirassol, Monte
Aprazível, Tanaby, Bálsamo, Cosmorama, Américo de Campos, Vila Monteiro etc., além dos
convites dirigidos a amigos e clientes.
Como ficou dito no começo desta ata, às doze horas foi dado início às cerimônias com
oferecimento de um suculento “churrasco” e feita a distribuição de vinhos, cervejas, guaranás
etc., reinando entre os convivas a mais sólida e comunicativa satisfação.
Às quinze horas em ponto, S. Ver. O Pe. Izidoro C. Paranhos, procedeu à benção de um

33
talhado cruzeiro, o qual, debaixo de estrepitosas palmas e vivas, foi levantado na praça onde
futuramente se erigirá a matriz. A seguir, usou da palavra o dr. Gilberto Sampaio, que em nome
da firma Theodor Wille & Cia Ltda, deu por inaugurado o Patrimônio de Votuporanga. Palmas
prolongadas abafaram as suas últimas palavras. Falou em seguida, o S. Ver. Pe. Isidoro, o qual
enalteceu as virtudes e propósitos da firma Theodor Wille & Cia, e fazendo referências ao Sr.
dr. Guilherme von Trumbach. Em nome deste, agradeceu o Sr. Pascoal Albanese, que esta faz
e assina com os demais presentes às dezesseis horas, as festividades da fundação e inauguração do novel Patrimônio de Votuporanga. 8 de Agosto de 1.937, (aa) Dr. Gilberto Sampaio;
Sebastião Almeida de Oliveira, Carl Hellwig, Germano Robach; Dr. Guilherme von Trumbach;
Dr. Otto Rittl, Tufy Abufares por si e pelo Prefeito Municipal de Tanaby, J. T. Rocha, por si e
pelo Presidente da Câmara Municipal de Tanaby; Margarida Maschi Baliano, Minervina dos
Santos; João Accorsi, Júlio Gonçalves; Brás Luiz Armando Barozi, Nicola Consolo, João Tonello
E.R.S, Júlio Wiermann, Pe. Isidoro Cordeiro Paranhos, Cecílio Cordeiro Paranhos, Brás Vita,
Jorge Homsi, João Evangelista de Castro, Emydio de Castro, Sebastião de Lima Braga, Cecílio
de Souza Braga; Carmem Vargas de Oliveira; Roque Januzzi, Basílio Almeida Oliveira.
Com a última assinatura, que é a do S. Basílio Almeida de Oliveira, Oficial do registro
Civil e Tabelião do Distrito de Cosmorama, ficam encerradas as solenidades e cerimônias, que
presidiram o ato da fundação e instalação do Patrimônio de Votuporanga. Desta ata serão
extraídas cópias que vão rubricadas e remetidas às seguintes entidades: Juízo da Comarca;
Prefeitura Municipal de Tanaby; Cúria Diocesana de Rio Preto; Secretaria de Estado dos Negócios Interiores e Justiça; Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo; Theodor Wille &
Cia Ltda. e à Empreza Paulista de Retalhar Terras. Outras cópias serão extraídas para serem
entregues às pessoas interessadas.
Votuporanga, 8 de Agosto de 1.937.
Pascoal Albanese, contador.
Registrado às fls. nº 384 no Ministério da Educação e Saúde Pública (Superintendência
do Ensino Comercial) e Agente da Empreza Paulista para Retalhar Terras. Conferida e consertada esta cópia, vão suas cinco folhas rubricadas com a chancela “S” de que faço uso e esta
folha por mim subscrita.
Tanaby, 20 de Agosto de 1937.
Pascoal Albanese.

O erguimento da Capela
Do local escolhido para o lançamento do Patrimônio, foi destacada uma área para nela ser
erigida uma igreja sob a invocação e patrocínio de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e,
como contribuição para a sua edificação, a empresa Theodor Wille doou 3 datas de terras que
foram sorteadas entre amigos ainda no dia 8 de agosto de 1937.

Em 1938 foi construída, próxima ao local onde hoje está a fonte luminosa, na praça Fernando Costa, uma pequena capela. Foto do Arquivo Municipal.
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No dia 22 de dezembro de 1943, o Bispo de São José do Rio Preto, D. Lafayette Libanio, considerando que já existia renda suficiente para manter um pároco, instituiu, por decreto, a Paróquia de Votuporanga, mudando a titularidade da padroeira Nossa Senhora Aparecida para São
Pascoal Bailon, ordenando ainda que o Revmo. Pároco Frei Francisco Xavier fosse provisoriamente o primeiro vigário da igreja.
No dia 19 de fevereiro de 1944, a Paróquia de
Votuporanga recebe a escritura de doação de seu
terreno feita pela empresa Theodor Wille, ocupado
pela igreja e pela praça.
Mas a troca do padroeiro trouxe uma grande
consternação, provocando protestos no seio da comunidade católica, forçando o Bispo Dom Lafayette,
em visita à cidade em 2 de abril de 1947, a comprometer-se a estudar a volta da antiga padroeira. Isto
somente aconteceu dois anos depois, pelo decreto de
18 de janeiro de 1949, quando Nossa Senhora da ConFrei Francisco Xavier e o carimbo da Paróquia de S.
ceição Aparecida voltou a ser novamente a padroeira
Paschoal Bailon. Foto Catedral N.S. Aparecida.
de Votuporanga.

A chegada dos pioneiros
Dentre os documentos que servem como base desta pesquisa histórica, está a “Revista Comemorativa do Jubileu de Prata de Votuporanga”, editada em 8 de agosto de 1962. Confeccionada
nas oficinas da Gráfica Brasil, de propriedade de Moacyr R. Contreiras, teve como redator o Dr.
Anísio Garcia Martin, paginação de Américo Davanço e Agostinho I. Rodrigues e, como diretor
comercial Aparecido Santana. A publicação registra que a fama de terra fértil e rica espalhou-se
rapidamente e um número surpreendente de novos compradores, acompanhados de camaradas
e empregados, surgia a cada dia, criando novas necessidades de acomodação.

Dentre os pioneiros, o sírio Adriano Pedro Assi, que, em 1936, fixou residência na Fazenda Viradouro, passando a trabalhar como oleiro e
na agricultura. Ele teve seu nome perpetuado, ao denominar a estrada que liga Votuporanga a Sebastianópolis do Sul, a conhecida Estrada
do 27. Foto do arquivo da Prefeitura do Município de Votuporanga.
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Trabalhadores braçais com os fundadores e funcionários. Foto do Arquivo Municipal

“As casas de tábuas e ou de pau a pique, colmeadas de sapé, construídas na pressa da
conquista, nasciam por todos os lados, em uma nesga de céu e de terra, entre as brenhas das
matas. A fronteira da civilização plantava suas balizas nestas paragens, atraindo toda gama
de gente, aventureiros, grileiros, comerciantes e toda espécie de homens dos contingentes
migratórios, impelidos pelos ventos alísios da ambição, buscando a sorte do enriquecimento
uns, e outros fazendo o solo dos lares dos seus filhos.
Em outro trecho, o texto assinala que a sede frenética do desbravamento impulsionava
tudo. As serrarias forjando no crepúsculo adiante, nas horas noturnas dos sonhos loucos,
uma cidade-madrugada, os homens fazendo inveja ao sol, na antevéspera das alvoradas, despertando a civilização, não aguardando os raios mornos das manhãs à beira dos leitos improvisados das choupanas pioneiras. Saudavam-nos com os machados cantando nas cascas dos
troncos seculares, que desciam do trono verde de suas copas, arrojando-se aos pés de uma
cidade que nascia. Era a saudação épica da natureza ao natal de uma cidade que rebentava
do solo, como um cogumelo em época de chuva.
Os machados, os borzeguins, e a força humana da conquista sobrepunham-se a tudo. E,
em cada madrugada, repontavam novos telhados e cumeeiras, chaminés, moradias e galpões,
oficinas e serrarias e Votuporanga crescia”.

No ano seguinte à fundação, aquilo que era mata densa, toma-nos de surpreendentes aspectos, era a mão do homem transformando a natureza. O casario rude e os ranchos de madeira
surgiam num abrir e fechar de olhos, a corrida dos pioneiros era intensa.
Novos contingentes migratórios foram chegando e entre eles figuram os nomes dos primeiros moradores: Sebastião de Lima Braga, Demétrio Acácio de Lima, José Abdo, João Batista
Budin, Germano Robach, Gunther Schamall, Brás Vita, Irmãos Marin, João Batista Gonzáles, Manoel Ramalho Matta, Germano Pernica, Francisco de Souza, Cristian Waidemann, Prof. Wofrang
Weihinger e tantos outros.
O desbravamento das regiões limítrofes do patrimônio teve início também com a abertura
da primeira via de acesso a outras plagas, ligando Votuporanga à estrada Tanabi - Porto Militão,
rasgada entre o verde da floresta. A força telúrica da civilização ia fazendo o seu “rush” extraordinário e o caldeamento de uma população heterogênea animada pela ânsia das conquistas, vai
se desenvolvendo numa celeridade inusitada e o linde divisório do nosso povoamento atingia a
sudeste a decadente Vila Carvalho, refúgio de marginais, ladrões e flibusteiros sertanistas.
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A pequena cidade era delimitada a oeste pela estacionária Vila Monteiro, hoje Álvares Florence; pelas bandas do Rio São José dos Dourados, meia dúzia de ranchos formavam a aldeia de
Santo Antônio do Viradouro; para o lado de São José do Rio Preto e Tanabi, localizava-se a então
acanhada Cosmorama e finalmente ao norte, às margens do Rio Grande só existiam dois pontos
conhecidos: o Porto Taboado no Rio Paraná e o Porto Militão no Rio Grande. Este era o contorno
em que Votuporanga crescia progressista e dinâmica”.
Prosseguiam intensamente os trabalhos de derrubada das matas, da abertura de novas ruas,
do crescimento inusitado do Patrimônio. Porém, à medida que o povoado se alargava, cresciam
também as dificuldades, os meios de transporte eram deficitários, as madeiras, os tijolos, os materiais de construção eram conseguidos à custa de longas caminhadas e distâncias imensas. A
maioria das casas e construções, por isso, era construída de pau a pique, respaldadas de barro,
e muitas cobertas de sapé. Entretanto, a vontade de vencer dos bandeirantes não se arrefecia e
parecia que o aumento das dificuldades proporcionava a medida dos esforços de crescimento.
O espírito empreendedor dos pioneiros ia deixando, aos poucos, soberbos vestígios do seu
trabalho incansável, dia a dia, a cada instante, novos moradores se instalavam, atraídos pelo
rápido desenvolvimento do promissor vilarejo e o silêncio das noites calmas da Votuporanga de
antanho, ou mesmo as dificuldades naturais ou os empecilhos mais inarredáveis, ou a longínqua
posição em que se achava dos centros civilizados, puderam deter o avanço da sua gente impoluta.
Em 1940, o nome de Votuporanga era transmitido de boca em boca, como a terra da promissão. A sua próspera e extraordinária ascensão despertava ambições e atraía empreendimentos,
com gente de todos os recantos pretendendo instalar-se nestas bandas. As estradas e caminhos
eram palco de uma imensa avalancha humana que atufava seus pertences, seus trastes e suas
mudanças, até nos lombos dos animais e rumavam na marcha para o oeste, em direção aos contrafortes do espigão do Marinheiro.

Memorial Marco Zero
Reconhecimento aos Pioneiros
No dia 8 de agosto do ano de 2014, a Prefeitura do Município inaugurou na praça da Matriz,
um memorial em homenagem aos Pioneiros, gente que aqui aportou até o ano de 1945. A comissão formada para levantar os dados, contou com a parceria e colaboração de inúmeros cidadãos
que trabalharam por dias e dias em busca de homens e mulheres que, com muito trabalho e dedicação, deram início ao progresso da nossa Votuporanga. São eles: Aguinaldo de Oliveira, Américo
Adauto Leva, Américo Davanço, Antônio Carvalho, Bilto Herrera, Dagoberto José Mira Alves,
Diogo Mendes Vicentini, Edison Cócolo Martins, Ivan Ferreira do Nascimento, Izur Otuki, Jaime
Alvarez Gil, Jesus Silva Melo, Jorge Luiz Xavier de Souza, Leonildo Butignoli, Manoel Anzai, Nasser Gorayb, Paulo Cesar Rapassi, Paulo Ramalho Matta, Rames Cury, Vicente Lupo e Waldecy
Antônio Bortoloti.
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Memorial Marco Zero, onde consta os nomes dos pioneiros que aqui aportaram até o ano de 1945. Praça
Fernando Costa - Foto Diogo Mendes Vicentini.
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Homenagem aos Pioneiros.
Abílio Dutra da Silva
Abílio Franco
Abílio Souza
Achiles Terrim
Adão Padilha
Adolfo Casado
Adolfo Coelho Oliveira
Adriano Pedro Assi
Agnelo Ferreira
Alberto Alves Marques
Alberto Ferreira Lopes
Alberto Pinfildi
Albino Francischetti
Albino Zan
Alcides Conrradi
Alcino de Paula Borges
Alexandre Pereira
Alfredo Gorayeb
Alfredo Preti
Alfredo Riva
Alfredo Rodrigues Simões
Álvaro de Mattos
Alvin Algarve
Alzira da Silva Oliveira
Amadeu Benini
Amadeu Fava
Amador Eugênio Dias
Amador Menoia
Amélio João Gossn
Américo Leva
Américo Martins
Anastácio Lasso
Andrés Antônio Alvarez Martinez
Ângelo Comar
Ângelo Zan
Antenor Makato Kavarrala
Antenor Putini
Antônia Maria de Jesus
Antônio Claudiano
Antônio Costalonga
Antônio Craveiro Lopes
Antônio Dias Ribeiro
Antônio Fávaro
Antônio Ferreira Real
Antônio Frederico
Antônio Galera Lopes
Antônio Gallo
Antônio Gratão
Antônio Joaquim Pereira
Antônio Marin Cruz
Antônio Pêgolo
Antônio Penha
Antônio Pereira dos Santos
Antônio Reganin
Antônio Rodrigues Craveiro Júnior
Antônio Serafim de Queiroz
Antônio Soares Públio
Antônio Topasso
Aristides Carneiro
Aristides Gallo

Aristides Pedrazi
Arlindo Pianta
Arthur de Oliveira
Artibano Faria
Artibano Granzotto
Atílio Beloni
Atílio Mantovani
Atílio Pozzobon
Augusto Duó
Augusto Sasso
Aziz José Abdo
Azize Feres Naime
Basílio Artioli
Belmiro Ferrari
Benedito F. da Silva (Buzina
Grossa)
Benedito Lopes de Oliveira
Bilto Herrera
Boghus Keuchegerian
Brás Luiz Armando Barozi
Brasilino Fernandes de Souza
Brasilino Gomes Branquinho
(Doceiro)
Bráulio da Silva
Braz Vita
Breno de Oliveira Machado
Bunjiro Hassegawa
Carl Hellwig
Carlos Camargo e Silva
Carlos Ferrari
Carlos Volante
Cecílio Cordeiro Paranhos
César Beretta
Cristian Waideman
Cristobal Martins
Cristóvão Mena
Daniel Martim Gil
Dario Alvarez Martinez
Demétrio Acácio de Lima
Deocleciano Ferreira da Silva
Deocleciano Souza Viana Filho
Deoclides Sanches Malerba
Diáulas Rodrigues de Souza
Dilhermando Costa Machado
Dino Francischetti
Dionísio Padovez
Domingos Peruca
Domingos Rossini
Domitília Maria de Jesus
Dorcilio Bento dos Reis
Durval Cintra Carneiro
Edson Longo
Eduardo Balbo
Eduardo Tabachi
Égas Muniz de Oliveira
Elias De Grande
Emilio Nogueira Sanches
Ercoli Sereno
Ernesto Batista
Ernesto Bocchi

Ernesto Lopes
Eurico Gonçalves de Moraes
Eurídio Castro
Fábio Bocchi
Fábio Cavallari
Faissal Calil Carvalho
Família Bolotário
Família Ferraz de Arruda
Família Máximo
Familia Parisi
Família Pedrazolli
Família Shinohara
Fausto Botte
Feliciano José de Brito
Felício Gorayeb
Felício Libano
Felizardo Calil
Feres Cury
Fioravante Davanço
Fortunato Targino Granja
Francisco Barbosa Lima
Francisco Botinha - (Chico
Botinha)
Francisco Canatto
Francisco Carvalho
Francisco Coienca
Francisco De Amo
Francisco de Oliveira Guena
Francisco de Souza
Francisco de Vilar Horta
Francisco Ferreira Leme
Francisco Furlani
Francisco Guerche
Francisco Javares
Francisco Maranho
Francisco Marin da Cruz
Francisco Maximo
Francisco Pignatari
Francisco Pistilli
Francisco Ramalho de Mendonça
Francisco Rodrigues Laú
Francisco Rossini
Francisco Venâncio da Silveira
Frederico Escudeiro
Genésio Néry de Souza
Germano Donaire
Germano Robach
Guerino Pastoreli
Guerino Viscard
Guerino Vivo
Guilherme Von Trumbach
Guinter Hermann Friederch
Schamall
Hanay Sato Hassegawa
Haruo Babá
Hassan Daud Wanssa
Hélio Soave
Henrique Adami
Herman Pernica (Germano)
Herminio Roque Fávaro

Hermóneges Bruschi
Hilário Sestini
Honório Pinto de Queiroz
Horácio Bocchi
Hugo Pedrazolli
Idano Beijo
Ignácio Martins
Isaias Casemiro
Jacques Homem de Melo
Jaime Ferraz do Amaral
Jerônimo Gregório Santana
João Accorsi
João Albarello
João Andreu Blaya
João Batista Budin
João Batista de Paula
João Batista Facchini
João Batista Gonzalez
João Batista Machado
João Batista Schiavom
João Beijo
João Comar
João da Silva Anção Júnior
João Doimo
João Evangelista de Castro
João Ferreira do Nascimento
João Gianezi
João Gonçalves Leite
João Inácio - (Caburé)
João Laudelino Rosa
João Luiz da Silva
João Nicoletti
João Novaes
João Pilon
João Reganin
João Richter
João Santaella
João Vicente de Carvalho
Joaquim Ferreira da Costa
Joaquim Ferreira Dionizio
Joaquim Ferreira Júnior
Joaquim Franco Garcia
Joaquim Lourenço Mathias
Joaquim Nogueira de Carvalho
Joaquim Reginaldo Alves
Joaquim Ribeiro das Neves
Joaquim Rodrigues Mourão
Jorge Botelho de Carvalho
Jorge Guerino Maschio
Jorge Homsi
Jorge Machado Marques (Caic)
José Abdo
José Abdo Marão
José Antônio Penha
José Bortoloti
José Comar
José Criado Ribas
José de Moraes
José do Santos “Estandislau”
José Dutra da Silva
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José Espinosa
José Ferrari
José Ferraz Ferreira (Zico)
José Ferraz Negrão
José Francisco da Silva
José Francisco de Carvalho
José Garcia Peres
José Góes
José Maia Campos (Zezé)
José Manoel Balero Rivero
José Maria Alvarez Martinez
José Marin Cruz
José Miguel da Silva
José Nader
José Pinar Castanho
José Regiani
José Reina
José Sanches Peres
José Silva Mello
José Silvestre Riva
Juan Diego De Haro
Juan Rozas Garcia
Jubei Okimoto
Júlio de Freitas
Júlio F. G. de Barros/Júlio Gava
Júlio Gonçalves
Júlio Gregui
Júlio Wiermann
Juscelino Coelho de Oliveira
Kiotaca Ito
Kitsugoro Saito
Leônidas Pereira de Almeida
Liberato Zanoveli
Luis Cagliari
Luiz Butignolli
Luiz Gagliardi
Luiz Garcia de Haro
Luiz Jacob
Luiz Micéli
Luiz Saltini
Luiz Toniol
Luiz Valente
Luiz Zucoloto
Manoel Botelho
Manoel Braolho Martins

Manoel Marques
Manoel Mendes Botelho
Manoel Pedro Gouvêia
Manoel Ramalho Matta
Manoel Soler
Manuel Marques
Marão Abdo Alfagali
Marcelino Brandão
Marcelino Justino de Almeida
Maria Edméia Blundi
Mário Antunes
Mário Bavaresco
Mário Bigai
Mário Gratão
Mario Longo
Mario Moreti
Martiniano Salgado
Matao Miura
Maximino Antônio de Freitas
Miguel Elias Abrahão”Miguelão”
Mirin Barbosa
Missao Otsuki
Mozar Reis
Nagatoshi Sawamura
Nasser Marão
Nassif Miguel
Nelson Baraldi
Nelson do Nascimento
Nelson Ferreira Leite
Nelson Maricato
Nelson Prandini Galha
Nicola Consolo
Nicola Lupo
Nozumo Abê
Octávio Possoni
Octávio Viscardi
Odácio Miguel Salun
Olga Faria Basílio
Olímpio Guerra
Olindo Vacari Tezini
Olivio Comar
Olocides Martins Fontes
Onésimo Dias Ribeiro
Orélio Favaro
Orestes Simonato

Orlando de Almeida
Orlando Guerra
Orlando Pedrazolli
Orlando Van Erven Filho
Orozimbo Costacurta
Oscar Bottura
Osvaldo Ferraz de Arruda
Osvaldo Neves da Silva
Otaviano P. de Paula (Vianinha)
Othogamiz Luiz Arantes
Otto Rittl
Paschoalino Pedrazolli
Pascoal Albanese
Paulo Ferreira de Oliveira
Paulo Moreira Lima
Paulo Sampaio Matos
Pedro Bertele
Pedro Bortolote
Pedro Cavenaghi
Pedro Estrela Gonzales
Pedro Quincas
Pedro Romero
Pedro Tagliavini
Petronilo Gonçalves da Silva
Policarpo Beloni
Pompilho Cardozo
Primo Furlani
Quineu Camargo Lima
Rachid Homsi
Rafael Cavalin
Ramon Bençal Carrilho
Raul Ferreira de Carvalho
Renato Andreguetto
Renato Jacinto Muniz
Renato Marciano
Reynaldo Izauro Dazzi
Ricardo Hopner
Ricardo Olivi
Rikyu Nakabashi
Rinaldo Rapassi
Roberto Jeuken
Romeu Grisi
Roque Januzzi
Salvador Bueno Baessa
Salvador Castrequini

Satúlio José
Sebastião Almeida Oliveira
Sebastião Antônio de Melo
Sebastião de Lima Braga
Sebastião Sampaio
Setsuji Yokome
Shinohara Chimata
Sidnei Cecchini
Silvério Vespa
Sinval Branco
Slaiman Hussein Kanso
Suedy Otuki
Tadao(João) Okimoto
Takuso Okimoto
Tobias Bueno Torres
Tokuy Takahashi
Tomaz Maragno
Toshifiro Watanabe
Toshio Nakabashi
Toyokiti Matsumoto
Tranquila Comar
Ubirajara Serrano
Ussáburo Okimoto
Valdemar Pizzarro
Valdomiro Nogueira Borges (Duda)
Valtir Iraçi Dias
Vergílio Mastrocola
Vicente Ayres
Vicente Blundi
Victor Davanço
Victório Cavalleri
Waldemar Alves de Oliveira
Waldevir de Oliveira Guena
Willian Zeitune
Wilson Cordeiro de Brito
Wilson de Paula Silveira
Wilson de Souza Foz
Wolfrang Weringer
Yassumi Anzai
Yoshitaka Kitamura
Zeldenione Roveda
Zózimo de Almeida

Distrito de Paz
A vila que crescia em ritmo alucinante é surpreendida ao amanhecer do dia 24 de abril de
1940, por uma excepcional notícia expressa no decreto do executivo de número 11.054: “Artigo
1.° - É creada, no distrito de paz de Vila Monteiro, do município de Tanabi, comarca de Monte
Aprazível, a 2.ª zona distrital (Votuporanga), no governo de Adhemar Pereira de Barros”.
O Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutela foi instalado
em 3 de agosto de 1940, tendo como oficial Eurico Gonçalves de Moraes, onde consta em livro
próprio o primeiro nascimento em 7 de agosto de 1940 de Waldecy Antônio Simões, o primeiro
casamento em 21 de agosto de 1940 de Bráulio Alves de Oliveira e Carolina Taper, o primeiro
óbito em 18 de agosto de 1940 de Antônio Ramos.
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2ª Grande Guerra Mundial
Como se não bastassem as dificuldades inerentes ao nascedouro de uma cidade, dois anos
após a sua fundação, Votuporanga é surpreendida
com o grande conflito militar iniciado com a invasão da Polônia pela Alemanha em 1939, que dividiu
o mundo em duas alianças opostas: Aliados e Eixo.
Estava aí declarada a 2ª Grande Guerra Mundial.
Entre os aliados, a União Soviética, os Estados Unidos e o Império Britânico eram as principais forças, e o Brasil foi o único país da América Latina a enviar tropas para os campos de
batalhas europeus. A Alemanha, conduzida por Adolf Hitler; a Itália por Benito Mussolini; e o
Japão, liderado por Tojo Hideki e
o Imperador Hirohito, formavam
as principais forças do Eixo.
O Brasil, que no início do
conflito declara neutralidade,
rompe relações diplomáticas
com as nações do eixo em janeiro de 1942, e decreta em 11
de março de 1942 que os bens e
direitos dos súditos alemães, japoneses e italianos, pessoas físicas ou jurídicas, passem a responder pelo prejuízo, resultado
da agressão ao navio Taubaté,
afundado no mar Mediterrâneo
pela da aviação Alemã.
Observamos que durante a guerra, 35 navios brasileiros, mercantes e de passageiros, foram
atacados, afundando 33 e causando mais de mil mortes. Destes, só o navio Vital de Oliveira era
embarcação da Marinha, e ainda que com exceção do Taubaté, todos os demais foram atingidos
por submarinos alemães.
Em setembro o país declara estado de guerra
em todo o território, suspendendo boa parte dos direitos dos cidadãos aqui residentes, trazendo sérios
transtornos principalmente aos imigrantes.
Com o rompimento das relações diplomáticas,
os nipo-brasileiros assim como os alemães e italianos, que formavam a maioria dos nossos imigrantes,
responsáveis por grande parte da produção agrícola, industrial e do comércio, passaram a não poder
viajar pelo território nacional, ficando proibidos de
receber jornais e revistas na língua mãe e também
correspondências, e ainda tiveram seus aparelhos de
rádio apreendidos.
A falta de informações passou a ser total agravada principalmente diante das dificuldades da língua japonesa.
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Confiscados os bens da Theodor Wille
O presidente Getúlio Vargas cria a Comissão de Defesa Econômica ainda no ano
de 1942, e decreta em julho de 1943 a liquidação da firma alemã Theodor Wille & Cia
Ltda, devendo seus bens ser transferidos ao
Banco do Brasil, como agente especial do
governo, causando preocupação aos adquirentes de áreas, tanto rurais como urbanas.

O Brasil declarou guerra ao
Japão em 5 de junho de 1945, após
a rendição do exército alemão em 7
de maio do mesmo ano. A Segunda
Guerra Mundial terminou com a vitória dos Aliados diante da rendição do
exército alemão e a rendição incondicional do Japão em 1º de setembro de
1945, alterando significativamente o
alinhamento político e a estrutura social mundial. (In Wikipédia).
Em 16 de novembro de 1945, o Brasil, considerando a completa derrota do inimigo e o término das hostilidades, pelo decreto 19.955, suspende o estado de guerra, revogando os decretos
restritivos de direitos, mas não as restrições quanto aos bens dos súditos dos países do eixo.

1946-Votuporanga comemora 1º aniversário do término da 2ª Guerra Mundial. À frente o prefeito João G. Leite, Juiz de Direito Nelson
Ferreira Leite e o Promotor Dr. Durval Cintra Carneiro – 2 pracinhas carregam as bandeiras. Foto arquivo da família Leite.

Com o fim da Segunda Guerra, muitos japoneses recusaram-se a acreditar nas notícias oficiais sobre a derrota do Japão, sendo criada a Shindo Remmei, a “Liga do Caminho dos Súditos”
que se propunha a punir os derrotistas defendendo a honra do Imperador. A comunidade japonesa ficou dividida entre os Kachigumis, aqueles que acreditavam na vitória do Japão, e os Makegumis, chamados de “corações sujos”, os derrotistas, que, em sua maioria, formavam o grupo mais
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próspero da colônia, eram mais bem informados e melhor adaptados ao Brasil.
Vários crimes ocorreram. Muitos deveriam morrer por trair o imperador. Em Votuporanga,
não se chegou a extremos, mas a divisão fez com que surgissem dois clubes japoneses, o Cerejeira e o Nipo-Brasileiro. Vieram as novas gerações e tudo agora é história.

O “grilo” e os despejos em Votuporanga
As medidas dos governos federal e estadual, possibilitando a legalização de terras com a
apresentação de documentos antigos, e com certeza o confisco dos bens da Theodor Wille, fez
com que falsários pusessem mãos à obra, buscando folhas de papel timbrado com as armas imperiais, imitando escritas fora de uso, descolando velhos selos e propositadamente amarelando
documentos, forjando títulos de posse. Principalmente as regiões pioneiras conheceram a prática
de grilos e Votuporanga não ficou de fora, conforme se pode atestar nos fragmentos de texto da
revista “Jubileu de Prata”, confirmado por registros dos jornais “Oeste Paulista” e “O Imparcial”,
que retratam a ação do grileiro José Floriano.
A par dos acontecimentos jubilosos da marcha conquistadora do progresso de Votuporanga, surgem, também, fatos que deixam um sabor amargo de tristeza, como nódoas esparsas em
nossa história. Nas fulgurantes páginas da vida votuporanguense, existe um entrecho dos mais
negros.
A bem da verdade e com o intuito imperturbável e sereno de uma pesquisa histórica, não
seria lícito fugirmos ao relato desses acontecimentos e ousamos, por isso, penetrar os caminhos
da história e retirar dali, redivivos, os fatos que deixaram um rastro ignominioso na vida de nosso
povo.
Restam ainda tristes lembranças dos dias em que os grileiros e seus assalariados, a partir de
aproximadamente 1942, tomaram conta desta cidade e cercanias e praticaram, aqui, absurdas e
gritantes violências, que foram registradas nos anais da marcha para o oeste, como “Os Despejos
de Votuporanga”.
Apoiados por bacharéis de pouco escrúpulo e despidos de sentimentos patrióticos, em uma
aventura forense criminosa e ousada que enxovalhou a Lei e a Justiça, os esbulhos possessórios,
que aqui se intentaram, anuviaram tensos ânimos de intranquilidade entre o nosso povo, trazendo o desassossego e a insegurança.
Paira ainda bem viva na memória de muitos habitantes de Votuporanga a alternativa a que
foi, coagidos pela força bruta e armada, imposta aos pretensos executados: Ou ser despejado
ou fazer acordo com o grileiro José Floriano. Desse acordo, em que preponderava a vontade dos
grileiros, nasciam as letras de câmbio e notas promissórias de aceite do nosso povo.
Esses títulos, extorquidos durante as arbitrariedades e ameaças de despejo, coativamente
impostos, viciando assim seu valor jurídico, porque os devedores não os quiseram pagar, dada
a sua evidente improcedência, deram origem às ações executivas intentadas por José Floriano
Pereira e pelos seus “testas de ferro”, ou por terceiros, em seu nome.
Felizmente, homens amantes e ligados intimamente a este torrão, tomaram a decisiva e corajosa determinação de defender os direitos adquiridos dos posseantes votuporanguenses. Uma
comissão formada pelos proprietários Ângelo Comar, Manoel Marques, Kiotaka Ito, Francisco
Ferreira Leme, Júlio Gregui e Hermínio Fávaro, partiu para São Paulo e provocou notícia na imprensa da capital que publicou “violência e injustiça contra lavradores” e ainda uma manchete no
“Diário da Noite”, “Juiz Mancomunado com Grileiros”. A repercussão destas denúncias fez com
que providências fossem tomadas pelo Secretário de Justiça do Estado. A luta foi de muitos e entre eles figura de modo singular e com relevo, o advogado Dr. Felizardo Calil, que muito honrou
a magistratura paulista e é hoje lembrado com respeito e gratidão por muitos votuporanguenses,
pois residiu e conviveu largos anos na cidade, desfrutando do mais alto conceito de amizade, além
dos seus valiosíssimos préstimos profissionais, e a grande participação na vida política e social.
Enfrentou com desassombro e tenacidade a questão litigiosa da Fazenda Marinheiro de
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Cima, liquidando definitivamente com os grileiros de Votuporanga e há de figurar, sempre de
modo imorredouro, na galeria dos homens que construíram a nossa cidade.
Como os fatos sobre o “grilo de Votuporanga” são um tanto remotos e sem a possibilidade
de ouvir os diretamente envolvidos, para melhor esclarecimento, é oportuno republicar trechos
de exemplares antigos do jornal “Oeste Paulista”, conforme segue.
No ano de 1925, o espólio de Luiz Januário de Barros, pelo cartório do 1º Ofício de São José
do Rio Preto, promoveu contra o coronel Francisco de Melo Nogueira, uma ação judicial (reivindicatória) para lhe tomar as terras.
No ano de 1927, e em tempo hábil, José Vicente Cardoso, ingressou nesta causa como opoente, pedindo a exclusão dos autores e réus, alegando serem suas as terras litigiosas. José Vicente
Cardoso, agindo ardilosamente, conseguiu o seu intento, por sentença lavrada a 2 de maio de
1931.
Neste mesmo ano de 1931, Marcílio Escobar sucessor de todos os direitos de José Vicente
Cardoso, promoveu a execução da sentença contra os ocupantes da Fazenda Ribeirão do Marinheiro, e com isso, vários despejos.
Em 1934, novamente Marcílio Escobar pretendeu, por duas vezes, renovar a ação reivindicatória da instância já encerrada, para execução de uma sentença já executada, o que não surtiu
efeito.
Por volta de 1942 surge, no cenário, a figura de José Floriano Pereira que requer e consegue
deferimento da reabertura da sentença de despejo contra a firma Theodor Wille & Cia Ltda., levado por intenções escusas, por ver que as terras da Faz. Marinheiro de Cima progrediam a olhos
vistos. Essa firma T.Wille que não havia sido parte por si, ou pela sua antecessora, a Companhia
Agrícola Francisco Schimidt Sociedade Anônima, viu-se envolvida em um processo que lhe era
estranho.
José Floriano requer e consegue deferimento da reabertura de processo iniciado por volta
de 1925 em que reivindicava a posse da Fazenda Ribeirão do Marinheiro, para executar sentença
contra a firma Theodor Wille & Cia Ltda e seus sucessores.
A Theodor Wille opôs embargos àquela execução. Entretanto tais embargos só foram aceitos com relação exclusivamente à firma e não quanto aos seus sucessores, os quais sofreram
mandado de despejo, ou acordo com os grileiros. Tal decisão foi determinada pelo então juiz da
Comarca de Monte Aprazível, Dr. Tancredo Vieira Júnior, circunscrição a que pertencia esta zona.
Iniciou-se então, a espetacular batalha jurídica pela posse das terras em litígio.
Os sucessores da Theodor Wille, alegando a sua qualidade de terceiros no litígio, já que sucediam autores ou réus vencidos naquela ação reivindicatória, ofereceram novos embargos que
foram liminarmente repelidos. José Floriano Pereira requereu então mandato de imissão de posse
ou despejo contra o povo de Votuporanga, pelo fim do ano de 1944.
Para maior facilidade dos seus planos, José Floriano engendrou uma suposta resistência
por parte dos executados, contra o cumprimento do mandado, requerendo e obtendo a vinda até
nossa cidade, de uma escolta fortemente armada da famosa “Captura” da era getuliana.
Os oficiais de justiça deram início então, aos “despejos”, que não passavam de simples ameaças, para que os executados firmassem acordo com José Floriano e pagassem o que ele exigisse.
Votuporanga tornou-se uma praça de guerra, pelas baixas intenções de uma corja de dilapidadores que queriam tomar as terras dos proprietários votuporanguenses. José Floriano queria
simplesmente acordos em dinheiro com os executados e não a imissão de posse.
A escolta da Captura tão temida pelo povo brasileiro da época da Ditadura, juntamente com
os oficiais de justiça, distribuiu entre nós uma intensa onda de terror, espancando gente e obrigando os executados a firmarem acordo e a aceitar letras de câmbio em favor de José Floriano.
Enquanto o nosso povo se debatia desesperadamente nas mãos truculentas dos executores
de um iníquo mandado de despejo e não havendo justiça para ele na comarca de Monte Aprazível,
o Dr. Felizardo Calil e o Dr. Ziegler de Paula Bueno, dois ilustres advogados, tomaram a defesa da
população votuporanguense, a favor de quem impetraram mandado de segurança.
O plano de intimidação dos grileiros, procurando amedrontar a população para fazer os
acordos criminosos, prosseguiu. O Dr. Felizardo Calil, teve, ele próprio, a sua mudança posta na
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rua, quando viajava para S.Paulo tratando da defesa dos executados, ato injusto e iníquo, pois o
ilustre e antigo advogado em apreço morava, na ocasião, em uma casa de aluguel. (Importante
observar que o despejo do Dr. Felizardo, que não era proprietário de terras, obedeceu a um plano
de desmoralização, amedrontando os executados para que fizessem acordo com José Floriano).
Porém a ação dos grileiros estava destinada ao fracasso, pois, a 6 de novembro de 1944,
por ordem telegráfica, o ilustre Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu os “despejos”, despachando o mandado de segurança em favor do povo de Votuporanga.
Denunciadas as irregularidades havidas na demanda, foi aberta sindicância para apurar a
violência alegada, e o Tribunal de Justiça resolveu remover, compulsoriamente o Dr. Juiz de Direito da Comarca de Monte Aprazível, Tancredo Vieira Júnior, processando-o criminalmente.
As cambiais obtidas por coação, durante esses “despejos”, foram executadas por José Floriano e por alguns dos seus “testas de ferro”.
Finalmente, depois de marchas e contramarchas, após longa caminhada nas sendas da justiça, no dia 15 de setembro de 1947, o Dr. Nelson Ferreira Leite, Juiz de Direito desta comarca,
sentenciou no feito, para decretar a procedência dos embargos oferecidos e declarar nula a execução por ilegitimidade da parte, condenando José Floriano Pereira nas custas do processo e nas
perdas e danos que causou. Este recorreu para o Tribunal de Justiça, que deu provimento em parte, para declarar que a sentença não era nula, mas sim improcedente, absolvendo José Floriano
das perdas e danos.
Enfim, a firma Theodor Wille & Cia Ltda. e seus sucessores, venceram a demanda contra
José Floriano Pereira. Apesar da evidência e clareza desse julgamento, alguns indivíduos inescrupulosos, movidos por interesses mesquinhos, procuraram ludibriar o nosso povo fazendo-o crer
que José Floriano vencera a demanda do Marinheiro.
A justiça tarda, mas não falha, e, apesar de evidentes prejuízos, Votuporanga, saiu finalmente vitoriosa dos famigerados despejos de 1944. O Egrégio Tribunal de Apelação de São Paulo,
em sessão dos dias 22 e 29 de agosto de 1946, por unanimidade de votos, negou provimento à
apelação feita por Raimundo Leite, provocando a anulação de todos os outros títulos, devolvendo
o sossego de espírito e a garantia aos patrimônios violentados pela cobiça e pelo crime.
Em primeiro de setembro de 1946, os doutores Felizardo Calil e Ziegler de Paula assim
se manifestaram: “Parabéns, pois, ao povo de Votuporanga. Tranquilize-se a nossa gente,
agora mais do que nunca, porque a Justiça de Deus e a dos homens está devolvendo a todos,
o sossego de espírito e a garantia aos patrimônios violentados em má hora pela cobiça e pelo
crime. Que Deus nos abençoes e nos ajude a terminar a nossa espinhosa missão em defesa
dos direitos do povo de Votuporanga”.
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A Vila recebe os foros de cidade
Embora um tanto quanto esquecida pelo município mãe, Tanabi, Votuporanga sempre contou com gente empreendedora e dedicada às coisas da cidade e já no início da sua história, pessoas como Antônio Mendonça, Cecílio Paranhos, Aristides Cordeiro, Aristides Carneiro Neto, Luiz
Saltini, Fortunato Targino Granja, Francisco de Oliveira Guena e Arthur de Oliveira entre outros,
formaram a Comissão Pró-Município e partiram em buscas de conquistas, como o Distrito Policial e ainda a elevação da Vila a Município e Comarca.
Lograram êxito em suas empreitadas e, por Decreto Lei de nº 14.334 de 30 de novembro
de 1944, do então interventor federal no estado de São Paulo, Fernando Costa e que entrou em
vigor no dia 1º de janeiro de 1945, Votuporanga conquista sua elevação à condição de Município
e Comarca.

Nomeado o primeiro prefeito,
Francisco de Vilar Horta
Já no dia 9 de dezembro de 1944, por ato assinado no Palácio dos Campos Elísios, foi nomeado prefeito o cidadão Francisco de Vilar Horta, cartorário em Américo de Campos, em evento
que contou ainda com a presença do Presidente da República, Getúlio Vargas.

Instalado o Município
Em solenidade acontecida em 1º de janeiro de 1945, na sede do Aeroclube, na presença de
autoridades e convidados, tudo devidamente registrado, o município de Votuporanga foi criado
com sede na vila do mesmo nome e com terras desmembradas do município de Tanabi, conforme
vê-se na ata:

A solenidade foi na sede do Aeroclube - Usando da palavra Dr. Felizardo Calil, Farmacêutico Aristides Gallo, Ozório Arruda Alvarenga,
Prefeito Francisco de Vilar Horta, Dr. Orlando Van Erven, Dr. Martiniano Salgado, Frei Xavier. Foto: Arquivo Municipal.
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ATA DA SESSÃO SOLENE INAUGURAL DO QUADRO TERRITORIAL DA REPÚBLICA
DE 1945 – 1948, REALIZADA NA CIDADE DE VOTUPORANGA, DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A primeiro de janeiro de mil novecentos e quarenta e cinco, no edifício do Aero Clube
de Votuporanga (hoje Alameda Padre Edmur - ao lado do cinema), nesta cidade de Votuporanga do Estado de São Paulo, sob a Presidência do senhor Francisco de Vilar Horta, Prefeito
Municipal, na forma da lei, reuniram-se em sessão solene, as autoridades e pessoas gradas
abaixo assinadas, com numerosa assistência popular para o fim de se declarar efetivamente
em vigor, para todos os feitos, a partir desta data, e até trinta e um de dezembro de 1948, o
novo quadro territorial da República, fixado para o Estado de São Paulo, pelo Decreto-Lei nº
14.334, de 30 de novembro de 1944, na conformidade das normas gerais firmadas pela Lei
Orgânica Nacional nº 311, de 2 de março do mesmo ano, na parte referente às circunscrições
que tem por sede esta cidade e os distritos de Cardoso e Igapira. Aberta a sessão e de pé
toda a assistência foi ouvido o Hino Nacional, seguindo-se uma vibrante salva de palmas. O
Senhor Presidente, ainda de pé a assistência, pronuncia então em voz bem clara e pausada,
as seguintes palavras inaugurais: “Na forma da Lei, e de acordo com o rito previsto, tendo
em mira a salvaguarda jurídica dos interesses do Povo, o resguardo da tradição histórica da
nação e a solidariedade que deve unir todos os brasileiros em torno dos ideais superiores de
uma Pátria una e indivisível, bem organizada para bem defender-se, culta e progressista para
trazer a felicidade de seus filhos, eu, Prefeito Municipal de Votuporanga, em nome do governo
do Estado, declaro confirmado para todos os efeitos, no Quadro Territorial desta Unidade da
Federação Brasileira, segundo o disposto na Lei Orgânica Federal nº 311, de 2 de março de
1938, e no Decreto-Lei Estadual nº 14.334, de 30 de novembro de 1944, todas as circunscrições
que tem por sede esta localidade, que ora recebe os foros de cidade, bem assim os demais
distritos do Município, ficando as respectivas sedes investidas ou mantidas na correspondente categoria. Assim fique registrado na História Pátria para conhecimento de todos os
brasileiros, e perpétua lembrança das gerações vindouras. Honra ao Brasil uno e indivisível!
Paz ao Brasil rico e forte! Glória ao Brasil desejoso do bem e do progresso nos melhores sentimentos de solidariedade humana! Três prolongadas salvas de palmas aplaudiram e festejaram
o momento em que entrou em vigor o novo quadro territorial, exprimindo ao mesmo tempo
a solidariedade ao alto pensamento da formula ritual pronunciada. Sentando-se, a seguir à
mesa, o senhor Presidente deu a palavra ao senhor Doutor Felizardo Calil, advogado que proferiu expressiva alocução alusiva aos fins e ao sentido da solenidade, sendo calorosamente
aplaudido. O senhor Presidente a seguir agradeceu à assistência, o seu comparecimento, cujo
alto significado cívico enaltece, declarando encerrada a sessão e convidando os presentes a
ouvirem a leitura desta ata, a qual, depois de lida foi assinada pelo senhor Presidente e pelas
demais autoridades e pessoas gradas presentes ao ato. Eu, Ozório de Arruda Alvarenga, Escrivão de Paz Interino, funcionando com secretário “ad-doc”, escrevi esta ata e a li ao termo
da sessão solene cuja realização aqui se registra. Cidade de Votuporanga, primeiro de janeiro
de mil novecentos e quarenta e cinco.
Registra-se uma lista de 212 assinaturas, encimadas pela assinatura do Sr. Prefeito do
Município Francisco de Vilar Horta e encerradas pela assinatura do Sr. Ozório Arruda Alvarenga que a redigiu.
Município de Votuporanga
Limites municipais
1 – Com o Estado de Minas Gerais: Começam no rio Grande, na barra do córrego Pádua
Diniz, seguem pelas divisas com o Estado de Minas Gerais, até a foz do rio Turvo.
2 – Com o Município de Paulo de Faria: Começam no rio Grande, na foz do rio Turvo,
sobem por este até a barra do ribeirão Guarirobas.
3 – Com o Município de Tanabi: Começam no rio Turvo, na barra do ribeirão Guarirobas, sobem por este e pelo seu braço da direita, até sua cabeceira, daí, vão em reta à barra
do córrego de Joaquim José, no ribeirão dos Tomazes, sobem por este até sua cabeceira, no
espigão entre as águas do ribeirão Marinheiro, à direita e as do rio Preto, à esquerda, caminham por este espigão até entroncar com o contraforte em demanda da barra do córrego do
Mangue, no córrego Piedade, pelo qual sobem até sua cabeceira no espigão mestre Turvo-São
José dos Dourados, seguem pelo espigão mestre até a cabeceira do córrego Soledade, pelo
qual descem até sua foz no rio São José dos Dourados.
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4 – Com o Município de Nhandeara – Começam no rio São José dos Dourados, na foz
do córrego Soledade, descem pelo rio São José dos Dourados até a barra do ribeirão Santo
Antônio.
5 – Com o Município de Fernandópolis – Começam no rio São José dos Dourados, na
barra do ribeirão Santo Antônio, pelo qual sobem até sua cabeceira ocidental no espigãomestre São José dos Dourados-Grande, seguem pelo espigão-mestre até a cabeceira ocidental
do córrego Da Varação, descem por este ao ribeirão Marinheiro, pelo qual descem até a barra
do córrego Anhumas, sobem por este até sua cabeceira no divisor Marinheiro-Pádua Diniz,
daí, vão em reta à cabeceira do córrego Mateiro, pelo qual descem e pelo córrego do Veado
até o córrego Pádua Diniz, descem por este até sua barra no Rio Grande, onde tiveram início
estas divisas.
- Divisas interdistritais:
1 – Entre os Distritos de Cardoso e Igapira: Começam no ribeirão dos Tomazes, na
barra do córrego Joaquim José, vão daí, em reta à cabeceira do córrego Piçarrão, no espigão
Tomazes-Marinheiro, deste ponto seguem por nova reta à cabeceira do córrego da Égua pelo
qual descem e pelo ribeirão Barra das Pedras, até sua barra no ribeirão Marinheiro.
2 – Entre os Distritos de Igapira e Votuporanga: Começam no córrego Piedade, na barra do seu galho mais ocidental pelo qual sobem até sua cabeceira no espigão rio Preto-ribeirão Marinheiro, seguem por este espigão até entroncar com o divisor Barra das Pedras-Marinheiro, por este divisor até a cabeceira do córrego Duas Barras, pelo qual descem e vão ao
ribeirão Marinheiro até a barra do córrego Da Varação.
O município de Votuporanga pela Divisão Administrativa de 1944, é criado em 1º de
janeiro de 1945, composto das vilas de Cardoso e Igapira (Alvares Florence). Já na Divisão
Administrativa de 1948, com a emancipação das duas cidades, passa a compor o município,
os distritos de Parisi, elevado à categoria de cidade em 1991 e Simonsen.

QUADRO DO DESMEMBRAMENTO TERRITORIAL – ADMINISTRATIVO
Com base no Instituto Geográfico e Cartográfico de São Paulo, registramos que no ano
de 1625 esta região fazia parte do território de Santana de Parnaíba, sendo alterada a cada
desmembramento territorial:
1625 – Município de Santana de Parnaíba
1653 – Município de Itu
1784 – Município de Piracicaba
1821 – Município de Araraquara
1857 – Município de Jaboticabal
1879 – Município de São José do Rio Preto
1906 – Município de Tanabi
1944 – Município de Votuporanga.
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Planta do Município
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Instalação da Comarca
Conforme o Decreto nº 14.774, de 11 de junho de 1945, foi fixada a data de 13 do mesmo mês
para a instalação das comarcas criadas pelo decreto-lei nº 14.334, de 30 de novembro de 1944,
dentre as quais a de Votuporanga, composta pelos municípios de Votuporanga e Fernandópolis,
conforme ata:

Autoridades e convidados presentes no ato realizado na sede da Prefeitura, na rua Ivaí, entre Tietê e Tocantins. Foto arquivo Municipal.

ATA DA SESSÃO SOLENE DE INSTALAÇÃO DA COMARCA DE VOTUPORANGA
Aos treze dias do mês de junho de mil novecentos e quarenta e cinco, no prédio da
Prefeitura Municipal (Rua Ivaí, 643, entre Tocantins e Tiete), onde foi instalado o Fórum, sob
a presidência do MM. Doutor Juiz de Direito desta comarca, Doutor Nelson Ferreira Leite, na
forma da lei, reuniram-se em sessão solene, as autoridades e pessoas gradas, abaixo assinadas, com numerosa assistência popular para o fim de se declarar inaugurada a Comarca de
Votuporanga e se declarar efetivamente em vigor, para todos os efeitos, a partir desta data, e
até trinta e um de dezembro de mil novecentos e quarenta e oito, o novo quadro territorial da
República, fixado para o Estado de São Paulo pelo decreto-lei quatorze mil trezentos e trinta
e quatro, de trinta de novembro de mil novecentos e quarenta e quatro, na conformidade das
normas gerais firmadas pela lei orgânica Nacional número trezentos e onze, de dois de março
do mesmo ano, na parte referente às circunscrições que têm por sede esta Comarca e a todos
os municípios que a compõem. Aberta a sessão, de pé toda a assistência, foi ouvido o Hino
Nacional, seguido de uma salva de palmas. O Senhor Presidente, ainda de pé a assistência,
pronunciou então, com voz clara e pausada, as seguintes palavras inaugurais: “Na forma
da lei, e de acordo com o rito previsto, tendo em mira a salvaguarda jurídica dos interesses
do povo, o resguardo da tradição Histórica da Nação e a solidariedade que deve unir todos
os brasileiros em torno dos ideais superiores e uma Pátria una e indivisível, bem organizada
para defender-se, culta e progressista para fazer a felicidade dos seus filhos, eu Juiz de Direito, em nome do Governo do Estado, declaro confirmadas para todos os efeitos no quadro
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territorial desta unidade da Federação Brasileira, segundo o disposto na Lei Orgânica Federal
número trezentos e onze, de dois de março de mil novecentos e trinta e oito, e nos decretos
-leis estaduais números quatorze mil trezentos e trinta e quatro, de trinta de novembro de
mil novecentos e quarenta e quatro e número onze mil setecentos e setenta e quatro, de onze
de junho de mil novecentos e quarenta e cinco, todas as circunscrição que têm por sede esta
localidade que ora recebe os foros de cidade, bem assim os demais distritos do município ficando as respectivas sedes investidas ou mantidas na correspondente categoria de vilas. Assim fique registrada na História Pátria, para reconhecimento de todos os brasileiros perpetua
lembrança das gerações vindouras. Honrado Brasil uno e indivisível. Paz ao Brasil rico e forte.
Glória ao Brasil desejoso do bem e do Progresso nos melhores sentimentos de solidariedade
humana. Pelo Presidente foi solicitado aos presentes que aplaudissem com prolongadas salva
de palmas o momento em que entrou em vigor o novo quadro territorial, expressando assim
a solidariedade do alto pensamento da fórmula ritual pronunciada. Sentando-se a seguir à
Mesa, o senhor Presidente deu a palavra ao Senhor Doutor Felizardo Calil, que proferiu uma
oração historiando o desenvolvimento desta cidade e dizendo do sentido desta solenidade;
usaram ainda da palavra os Senhores Doutores Orlando Van Ervan e Artur de Oliveira. O Senhor Presidente, a seguir, agradece a assistência o seu comparecimento, cujo alto significado
cívico enaltece, declarando encerrada a sessão e convidando os presentes a ouvirem a leitura
desta ata, a qual depois de lida foi assinada pelo Senhor Presidente e pelas demais autoridades e pessoas presentes. Eu, (a) Urbano Ganot Chateaubriand, Oficial do Registro de Imóveis
e Anexos desta comarca, funcionando como Secretário, encerrei esta ata e a li do termo da
sessão solene, cuja realização aqui se registra. (a) Nelson Ferreira Leite. === A seguir, viamse dezenas de assinaturas das pessoas que estiveram presentes === NADA MAIS.

Fonte: Arquivo Público do Estado de São Paulo

Comarca de Votuporanga
Municípios:
Cidade de VOTUPORANGA e Cidade de FERNANDÓPOLIS.
Distritos de Votuporanga:
Vila CARDOSO e Vila IGAPIRA(EX-MONTEIRO).
Distritos de Fernandópolis:
Vila JALES E Vila PEDRANÓPOLIS.
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Colocado à venda o acervo remanescente
da empresa Theodor Wille
Em 4 de janeiro de 1946, pelo
decreto-lei 8.553, o governo criou a
Comissão de Reparações de Guerra,
colocando à venda por concorrência
pública, uma área de 3.300 alqueires
de terras, remanescentes da fazenda
Marinheiro de Cima.
Segundo o prefeito, Capitão
Leônidas Pereira de Almeida, “em
virtude de as terras estarem requisitadas pelo governo Federal através do Banco do Brasil, os agricultores vinham encontrando
imensas dificuldades em conseguir financiamento para o plantio”.
Procurando uma solução para o que ocorria, logo que anunciada a venda do acervo da Fazenda Marinheiro de Cima, o prefeito viajou para São Paulo, reunindo-se com o Dr. Marrey Junior,
em sua residência na Vila Mariana, ocasião em que convidou o seu filho Fernando, a entrar na
concorrência para a aquisição da gleba.
Interessado, imediatamente Fernando Marrey fez contato com Erico Sodré, então presidente do Banco Bandeirantes do Comércio, conseguindo a liberação da importância de 200 contos
de réis, necessária para o pagamento da caução exigida. A proposta de compra da família Marrey
foi a vencedora e, logo a seguir, foi constituída a empresa Companhia Melhoramentos de Votuporanga, que iniciou a regularização das áreas contatando os compradores e ocupantes de glebas
que ainda não haviam recebido suas escrituras.
A escritura pública de compra foi lavrada em 10 de dezembro de 1948 no 2º Ofício de Notas
da cidade do Rio de Janeiro às fls.55 do livro 1158. A regularização das áreas não foi uma empreitada muito fácil para o Capitão Almeida, que até apelou para o Presidente da República, João
Café Filho, em 27 de outubro de 1954 e, também, para o Ministério da Fazenda e para o Banco do
Brasil, até que conseguiu pôr fim ao seu intento. A Cia Melhoramentos loteou a área adquirida,
onde hoje estão localizados os bairros Cidade Nova e Melhoramentos, região onde foi instalada a
Companhia Elétrica de Votuporanga.

Retratos de uma época
Acreditamos que nada melhor para reviver do que trazer um pouco da história, através de
artigos escritos por testemunhas de uma época que já vai longe. São participantes que vivenciaram muitos dos acontecimentos da nossa Votuporanga.

Votuporanga um milagre paulista.

Edward Coruripe Costa

No intuito de deixar um registro que espelhe o mais fielmente possível o início da nossa cidade, reproduzimos artigo do livro “Votuporanga Um
Milagre Paulista”, do escritor Edward Coruripe Costa, que chegou por estas bandas no ano de 1942 e teve importante participação na nossa história.
Cidade sem luz, servida aqui, ali, e acolá com lampiões a querosene
ou bicos de carbureto. Esparsas casas de pau a pique. Botequins mal arrumados e sempre em penumbra, onde a vendagem de bebida alcoólica
predominava.
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Foto da esquina da rua Goiás e Amazonas e da travessa em frente à Matriz. Foto Arquivo Municipal.

Gente rude queimada do sol, trajando, tipicamente à moda dos boiadeiros, botas de canos
longos, guaiacas e chapéus de aba larga. Ambiente carregado por absoluta ausência dos mantenedores da lei.
Era o tempo dos inspetores de quarteirões escolhidos entre homens, geralmente brutos,
brancos ou de cor e de físicos avantajados. No uso de suas atribuições, jamais deixavam de exibir acintosamente um revolver cano longo e uma cartucheira pontilhada de balas e, via de regra,
tinham um fim obscuro, morrendo em circunstâncias trágicas e por motivos de somenos importância”.
Observamos que nos anos de 1941 e 1942, dois inspetores de quarteirão foram assassinados,
Miguelão e Nicola Lupo Neto.
Relata Costinha, como era carinhosamente chamado, que uma das coisas mais gostosas
daqueles tempos eram as quermesses. Sempre que se faziam festas como essas, toda a renda revertia em favor de uma entidade filantrópica ou mesmo para a construção de um templo católico.
Continuando sua descrição, o escritor relata que “como toda a cidade que surge nesta terra de
Santa Cruz, tudo se tornou difícil para os forasteiros que aportavam a estas plagas, desde o meio
de transporte até a própria sobrevivência, porém os autênticos bandeirantes deste século XX se
atiraram à luta sem desfalecimentos, na esperança de um dia, ver surgir, em toda a sua plenitude,
uma cidade com foros de civilização. E foi assim que as casinhas de pau-a-pique foram cedendo
lugar às construções de alvenaria, num convite ao desenvolvimento e ao progresso.
Era de se ver o vai e vem interminável dos carros de boi levantando poeira naquele cantarolar característico transportando cereais para os armazéns dos compradores.

Foto da hoje Praça Fernando Costa, fundos da Capela – Foto: Família Beretta.
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Eram os desbravadores e colonizadores enfrentando a natureza na ânsia incontida de modificar a imagem de uma cidade em formação, encravada em pleno noroeste bandeirante.
O ensino que era administrado por leigos, logo recebeu professora formada e assim Votuporanga, pela educação, começou sua caminhada para o seu grande destino.
(Edward Coruripe Costa, o Costinha. Radicado na cidade desde 1943, onde ocupou cargos públicos e foi correspondente de diversos órgãos de imprensa. Historiador, publicou os
livros “Votuporanga Através dos Tempos – 1956, “Votuporanga Um Milagre Paulista” – 1979 e
“Passaporte Para a Eternidade” – 1991).

Pela interlândia Tanabiense
Reproduzimos a seguir o relato de Sebastião Almeida de Oliveira,
com o seu particular estilo, quando registrou em 20 de janeiro de 1943,
uma esplêndida excursão feita num domingo de sol radiante, mergulhando na selva do interior no município de Tanabi, após convite amável feito
por seus amigos. O artigo foi publicado em 1º de janeiro de 1946, no jornal
“Oeste Paulista” quando do primeiro aniversário do Município.
Relata que o grupo “inicia a viagem pelo município de Cosmorama,
sede de distrito de paz desde 1937, de agradável aspecto, onde prosperam
bons estabelecimentos comerciais e modelar casa de saúde, estando preSebastião Almeida de Oliveira
vista para breve sua ligação ao sistema ferroviário nacional pelos railways
(trilhos) da Araraquarense, cuja estação distará cerca de três quilômetros do centro urbano e
onde se ergue, já funcionando, importante usina algodoeira”.
Prosseguindo pelos vales do Sumidouro e do Piedade,
grávidos de águas barrentas derivadas das fenomenais chuvas
desabadas neste janeiro e atravessando lavouras onde vicejam
cafezais vergados de frutos ótimos e trechos de matas frondejantes, emoldurando o caminho,
surge o povoado de Monteiro,
distrito de paz desde 1926 e que
vem progredindo lenta as seguCasa Esmeralda em Cosmorama, que abastecia a gente do pequeno Patrimônio.
ramente. O antigo São João do
À esquerda no automóvel Carolina Nevonal Trumbach e o Barão Guilherme
Marinheiro como era conhecido,
Von Trumbach. Foto Arquivo Municipal.
oferece hoje ao visitante animadoras perspectivas dada sua posição geográfica de centro abastecedor da região, que se distende
até as barrancas do Rio Grande.
Deixando a promissora vila, embrenharam-se por estrada regularmente transitável, embora
prejudicadas pelas chuvas, transpondo o Ribeirão Bonito, do Engano, do Gatão e demais afluentes do Marinheiro, a maior bacia hidrográfica do município.
Como num caleidoscópio ante seus olhos atônitos, desfilam milhares de alqueires de mata
recentemente abatida pelo homem e aí crescem, viçosos e exuberantes, robustos milharais, algodoeiros de vários portes e, numa visão chinesa, o oceano de arrozais domina os tabuleiros e
vertentes, infiltra-se pela mata broqueada a foice e a machado, derrama-se pelos sapecados,
leva-os a calcular sua produção com números astronômicos, levando-os a acreditar que a região
sertaneja de Tanabí, prometia, por si mesma, transformar-se num dos maiores celeiros da terra
brasileira.
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De um lado e outro da rodovia, via-se, a cada passo, habitações rurais cercada de instalações que lhe são peculiares, diferentes modos de fixação do homem à terra: toscos e primitivos
ranchos de taipa cercados de varas e revestidos de coqueiros, cavacos de sapé; casas de pau-apique, cobertas de telha vã – estágio mediano da civilização caipira e, por derradeiro, algumas raras vivendas mais confortáveis construídas de tijolos, pintadas e caiadas, arremedo revivescente
da lendária “casa grande” do regime patriarcal de antanho, nelas habitando o sitiante e o grande
proprietário.
Em diferentes trechos da jornada, divisava-se,
aqui e ali, rudes tabuletas indicadoras de pontos,
que servem caminhos vicinais e particulares, onde
param jardineiras para recolher o aflito viajor, jardineiras que vêm sacolejantes e morosas, pejadas de
viageiros adaptados às impérvias marchas, oriundas
de localidades remotas que repontam sertão adentro.
Numa curva avistaram, e logo passaram pela
pequenina Parisi, ainda ontem simples casinholas de
beira de estrada e já agora aglomerado semiurbano
que promete crescer.
Foto: Arquivo Municipal

Continuando o roteiro, finalmente avistaram Brasilândia, meta
de nossos desígnios e que, neste dia,
toda ela se engalanava para receber a
visita de autoridades civis e administrativas para instalação solene de sua
sede distrital a que recentemente foi
elevada.
Imensa praça contornada por
vários prédios comerciais e particulares no centro da qual se ergue
a modesta capelinha; diversas ruas
pontilhadas de habitações cruzam-se
Foto de José Buck - Parisi – 1946
formando o tabuleiro da futurosa localidade fadada a grandes destinos.
Pouco além, separada por estreita faixa de mata virgem, emerge, promissora e ridente, a
povoação de Pereira (Fernandópolis) constituída de 400 casas espalhadas em vasta área como
a denunciar os lineamentos de grandiosa urbe, aspirando sua alforria distrital agora prejudicada
pela proximidade de sua rival Brasilândia que lhe arrebatou a palma.
Praza aos céus seja um dia realizado nosso prognóstico de ver um dia, religados, um ao
outro, esses distintos núcleos de civilização, formando, por meio de ampla avenida, e com nome
comum, uma das mais florescentes cidades do Oeste Paulista. Finalizando seu relato, Almeida
conta que “ao entardecer daquele domingo de sol, despedimo-nos daquele povo acolhedor e amigo, iniciando nosso regresso a Tanabi, cabeça comunária de imenso prestígio entre os duzentos
e setenta municípios de São Paulo”.
Obs: Naquele mesmo ano de 1943, o interventor Fernando Costa, em visita à região, sugere
a unificação do patrimônio de Brasilândia fundado em 1938 pela família Barozzi, Luiz Fernando e
seu filho Carlos e o de Pereira fundado por Joaquim Antônio Pereira, para que viessem a alcançar
o objetivo comum, a elevação a município, o que aconteceu em 1º de janeiro de 1945.
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Pedranópolis – Foto da Família Leite.

Sebastião Almeida de Oliveira – Intelectual Tanabiense, estudioso do folclore, escritor e
membro Associação Paulista de Imprensa e do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo,
Minas Gerais e Uruguaiana
Portanto, Fernandópolis (Terra de Fernando), é o produto da união dos dois patrimônios
primitivamente rivais, Brasilândia e Pereira, fundados na região pioneira do Sertão de Rio
Preto, conforme prognóstico de Sebastião Almeida em 1943.

Votuporanga
Em artigo publicado em 1946, o Dr. Felizardo Calil, que por aqui morou
de 1945 a 1950, advogado formado na USP-SP, que brilhantemente enfrentou
os grileiros, vereador, promotor substituto da nossa Comarca, diretor do
jornal Oeste Paulista e que encerrou sua brilhante carreira como Desembargador, fez um importante relato de Votuporanga de então, que abaixo
reproduzimos.
“A história das povoações, vilas e cidades brasileiras prende-se intimamente às mais simples ou complexas origens. Numas, vê-se o rosário
Doutor Felizardo Calil
comprido e pesado do jesuíta bondoso e complacente; noutras sobressai-se
a bota suja e enlameada do bandeirante que, preando índios, vadeando rios
e picando o mato, firmou as fronteiras incertas da nação, noutras, ainda, estampa-se a figura
temida do condenado às galés e dos aventureiros desalmados que demandaram o incógnito em
busca do garimpo cobiçado. Em todas as histórias e em todos os tempos aparece o homem que,
na ânsia desesperada de chegar até Deus, procurava construir a sua Torre de Babel.”
Votuporanga – a cidade menina – erguida em pleno sertão do oeste paulista pela aventura e
audácia do homem, também possui a sua história. Não a história dos sulcos fundos e isolados das
patas feitas na areia dispersa e movediça das picadas estreitas. Não a história do ponto obrigatório marcado na escuridão da floresta para o repouso do viandante cansado da viagem.
A história de Votuporanga – não a comparando ao desbravamento do sertão norte americano – relembra a corrida, nas priscas eras, dos aventureiros para as florestas do Amazonas onde a
natureza ostentava, com orgulho, a hevea brasiliensis, a borracha. A história de Votuporanga não
é a mesma do faroeste norte americano, repetindo a inteligente figura de retórica dos oradores e
escritores entusiastas. Elas em muito se diferem. A colonização do sertão norte americano operou-se com a violência brutal do banditismo que assassinava e pilhava; ao passo que a colonização de todo o oeste paulista processou-se ordeira e laboriosamente, sem o sangue dos assaltos,
sem a cobiça avalentada.
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Votuporanga nasceu de uma necessidade. De uma necessidade financeira. Situada ao longe da estrada do Taboado ou Boiadeira nasceu, cresceu e prosperou. Sofreu as influências dos
fenômenos cósmicos, eis que está plantada em direção ao rumo oeste. O aparecimento da hoje
cidade de Votuporanga remonta a Carlos Hellwing (Carl Hellwig) e Guilherme Von Trumbach,
funcionários da firma Theodor Wille & Cia Ltda., hoje em liquidação pelo Governo Federal. Carl
Hellwig era um excelente técnico em cafeicultura. Nessa qualidade foi-lhe fácil aproximar-se do
Rei do café, Sr. Francisco Schimidt.
Graças a essa aproximação, Francisco Shimidt contraiu com a Theodor Wille & Cia Ltda.,
um vultoso empréstimo. Premido pelo desastre do café que levou ao abismo financeiro centenas de agricultores, Francisco Schimidt, envolvido por aquela avalanche, entregou, a título de
pagamento, à firma Theodor Wille & Cia Ltda., diversas propriedades, dentre as quais a fazenda
“Marinheiro de Cima”, composta de 11.216 alqueires de terras que, futuramente, abrigaria a cidade
de Votuporanga.
Carl Hellwig, procurador geral da firma Theodor Wille & Cia Ltda. para os negócios da
fazenda “Votuporanga”, engendrou e pôs em prática um sistema do retalhamento dessa imensa
gleba em lotes. Aliado ao engenheiro Guilherme Von Trumbach fundou a Companhia Retalhadora
de Terras, patrocinada por Theodor Wille & Cia Ltda., com a função de fazer o retalhamento das
terras em pequenos lotes e vendê-los a prestações suaves e longas. O comprador entrava na
posse do lote adquirido mediante uma contribuição inicial módica e saldava o seu compromisso
com o próprio produto das colheitas.
A emigração para esta zona sofreu a natural vicissitude oriunda da falta de comunicações.
O número de compradores era escasso, e necessário se tornava a construção de rodovias para
possibilitar a vinda do forasteiro comprador. A Cia Retalhadora de Terras não mediu sacrifício
nesse sentido. Mas, ao investir um capital respeitado abrindo estradas e erigindo construções,
acabou por desfalcar o caixa da companhia. Na esperança de cobrir essa receita deficitária, perigosa para os planos da companhia, o engenheiro Guilherme Von Trumbach idealizou a fundação
de um patrimônio.
Assim nasceu Votuporanga. Nasceu como já o dissemos, da necessidade financeira. Nasceu do sacrifício corajoso do homem estrangeiro que, incrementando o povoamento do sertão
ainda ínvio do oeste paulista transformou-o rapidamente nessa hoje já célebre e augusta célula
de trabalho, onde formiga incessantemente o homem aventureiro e de boa vontade. Christian
Waidemann, Alfredo Richter, Germano Robach, Sebastião Almeida de Oliveira, irmãos Marin, Dr.
Wolfran Wehinger e etc., personificam os primeiros forasteiros que, em demandando o oeste
paulista, adquiriram os primeiros lotes de terras nesta zona futurosa e rica.
Estava, destarte, lançada na terra e na carta geográfica do Estado de São Paulo mais uma
cidade do amanhã, construída vertiginosamente com a coragem do homem e com a benção de
Deus.
Aos primeiros compradores, seguiu-se, necessariamente, o advento dos agregados e a população foi aumentando. O alojamento dos que vinham tornou-se difícil, já que a sede da fazenda
não possuía comodidade suficiente para abrigá-los. Como solução a esse problema, construiu-se
perto do hoje Largo da Matriz, um rancho de pau a pique, de dimensões exageradas, estreito e
muito comprido, onde ficariam agasalhados os compradores de terras e seus agregados até que
erigissem os seus próprios ranchos. Esse rancho, rodeado de mato, de telhado branco, longo,
torto e ondulado como a sua espiga mestre, foi, pela crítica mordaz dos que o conheceram, cognominado de “a cobra”.
Votuporanga nasceu num dia claro de sol e cortado pelo vento: 8 de agosto de 1937. Nasceu
como o nosso querido Brasil, com a plantação em seu solo do lenho augusto e trabalhado da Cruz
de Cristo. Nasceu sob as rezas da primeira missa celebrada pelo Reverendo Padre Izidoro Paranhos, com a benção ao Cruzeiro. Nasceu com o estourar estrepitoso dos rojões de festas. Votuporanga, vocábulo indígena que significa vento bom, brisa agradável, aragem excelente, nasceu
como tudo nesta vida, beijada pelos lábios acostumados a proferir preces contritas e silenciosas.
O levantamento do Cruzeiro se processou na presença do Padre Izidoro Paranhos e dos
cidadãos Carlos Hellwing, Sebastião Almeida Oliveira, Dona Carmem Vargas de Almeida, Pascoal
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Albanese, Demétrio Acácio de Lima, Augusto Cavalini, Sebastião Braga e demais. Deus, espiando
lá do céu por uma fresta aberta na nuvem branca, abençoou comovido a nova cidade do futuro.
A vila, destarte, estava fundada. Atrás das pegadas dos lavradores e enxadeiros que transformariam a terra virgem em celeiro da nação; atrás da angústia nervosa das famílias que temiam a surpresa dormitante nas matas cerradas de copas altas, apareceu, não o bandeirante de bacamarte
e facão, e sim, o eterno seguidor dos seus rastros, de canastras sólidas e pesadas, amarradas ao
lombo do animal forte – o comerciante.
Votuporanga recebia no dia 15 de agosto de 1937, a companhia de Cecílio Cordeiro Paranhos, o primeiro comerciante da vila que trouxe consigo, além da vontade corajosa de trabalhar
e vender, as mercadorias precisas à sua casa comercial. Com Cecílio Cordeiro Paranhos, Votuporanga acordou para a especulação da oferta e da procura. A propaganda sistemática e intensiva
da fertilidade das terras desta zona, proclamada pelo Sr. Braz Vita, corretor da firma Theodor
Wille & Cia Ltda., teve o condão de incrementar a colonização destas paragens.
As matarias espessas e virgens da fazenda “Votuporanga” não tinham ainda ouvido o clarinar
sonoro das buzinas dos veículos motorizados de transportes coletivos. A rodovia particular que liga
esta via à de Cosmorama não recebera ainda o sulco da borracha manufaturada norte americana
que calça o colosso barulhento das jardineiras. A venda dos lotes de terras se ressentia, sobremodo,
dessa falha. Nicola Lupo, aquele homem magro, baixo e ativo com a mesma coragem e confiança
trazidas da mãe-pátria, ligou, com uma linha de jardineiras, o sertão bruto e dormente ao sangue
fervilhante das outras cidades onde o trabalho era menos perigoso e confortado.
O povoamento dessa zona se incrementou de maneira rápida e absurda. Levas e levas de
emigrantes, fugitivos das zonas de terras velhas e cansadas, fizeram parada por aqui. O sertão do
oeste paulista viu-se, da noite para o dia, afugentado para as barrancas traiçoeiras do encachoeirado Rio Grande. A civilização vencera. O aglomerado disperso de homens e de casas crescia
assustadora e futurosamente. E veio a primeira escola. Lar da criança rica ou pobre das gazetas;
lar da criança onde se formaria e forjaria o seu caráter medido pelas lições de alfabetização e
moral. À escola, seguiram-se, os templos religiosos. O homem, temente e crente em Deus, erigiu,
ao lado do seu, o lar eterno da Religião. Ali, despido das roupagens fantasiadas da humanidade,
esquece-se do seu orgulho educado na vaidade. Com os olhos fechados e voltados para a consciência acusadora, engana a Deus, prometendo, com medo soturno das catacumbas, regenerar-se
na vida.
Perseguindo e alcançando o homem que sempre o precede nas aventuras sertanejas, os
paralelos de aço vieram até nós, resfolegantes e assustadores, conduzindo consigo a civilização
que ficara atrás.
Votuporanga nasceu já grande. Oriunda do nada, desamparada e perseguida, venceu porque
foi forte. Tropeçou nos abrolhos da inveja e nunca tombou. Corajosamente, enfrentou o futuro
incerto amparada pelos que a encontraram.
Desprezada pela administração do município a que pertencia como vila, cuidou-se de si
mesma. Com suas ruas arenosas e esburacadas, com seu jardim formado de capim e erva rasteira; com suas estradas estreitas e vincadas pelo rastro ininterrupto dos condutores do progresso,
venceu sempre. Venceu amargurada pela dor, a investida criminosa dos “grileiros” que a despejaram e despojaram. Venceu a tudo e a todos com a calma e grandeza dos fortes.
Hoje Votuporanga é sede de distrito, município e comarca. O arrojo dos seus habitantes e
a fertilidade de suas terras receberam o prêmio merecido. O seu futuro é profético. Da administração municipal dependerá a grandeza dela e de todo o sertão oeste paulista. Os homens que a
construíram e a elevaram do nada à sede de circunscrição judiciária julgam estar finda a sua missão. À Deus, aos seus dirigentes administrativos e judiciários e aos homens novos entregam essa
cidade menina, filha querida dos seus sonhos enervados embalados pela angústia do sacrifício e
da dúvida.
“Deus esteja sempre consigo, Votuporanga”.
Dr. Felizardo Calil, advogado, juiz de direito e desembargador, teve atuação preponderante e alcançou notabilidade no caso dos “Grilos em Votuporanga”.

Começa a
edificação de
uma grande
cidade
Os pioneiros e suas famílias, com
justiça homenageados em praça pública
no Obelisco Marco Zero, já no primeiro
momento, arregaçaram as mangas e começaram a transformar o pequeno Patrimônio em uma cidade pujante que viria a
ocupar um lugar de destaque no cenário
nacional.
Em 1942 ainda antes de ser elevada a Município e Comarca foi fundado o
Aero Club de Votuporanga, em 1944 conquista o 1º Grupo Escolar, em 1945 chega
a Ferrovia, em 1946 é lançada a pedra fundamental da Santa Casa de Votuporanga
e em 1954 inicia-se a construção da Igreja
Matriz.
O executivo municipal arregaça as
mangas e parte em busca de melhorar a
qualidade de vida da gente votuporanguense e, contando com o trabalho de
muitos, busca dotar a pequena cidade
de energia elétrica, de abastecimento de
água e esgoto e ainda de possibilitar a comunicação com o mundo pelo telefone.
A partir daí estava plantado os alicerces de uma futura e grande cidade.
O escritor Tanabiense João de Melo
Macedo, na edição comemorativa de “A
Vanguarda” em 8 de agosto de 1966, ao
falar sobre a pujança da nossa cidade, observa: “Quando meu amigo e mestre Sebastião Almeida Oliveira, sugeriu para o
burgo nascente o pitoresco e insubstituível topônimo, por certo, longe estava ele
a imaginar que aquelas “brisas suaves”,
um dia, transmudar-se-iam num verdadeiro vendaval de realizações”.
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A aviação em Votuporanga
O Aeroclube
Era iminente a participação brasileira na Segunda Grande Guerra, e o governo Vargas lança
uma campanha idealizada pelo jornalista Assis Chateaubriand, proprietário da cadeia de jornais
“Diários Associados”, cujo objetivo era fomentar a criação de aeroclubes e consolidar a aviação
civil no país, inclusive com a doação de aviões, dinheiro e materiais para a construção e ampliação de hangares e de campos de pouso. A ideia foi colocada em prática pelo então Ministro da
Guerra Joaquim Pedro Salgado Filho.
A campanha, conhecida como CNA-Campanha Nacional de Aviação, “Campanha para dar
Asas à Juventude Brasileira” ou ainda “Dêem Asas para o Brasil”, procurava formar novos pilotos
para a constante movimentação do espaço aéreo e ainda para a monitoração de sobrevoos de
aviões inimigos em nosso território.
A campanha foi encerrada em meados da década de 50, época em que foram doados mais de
mil aviões para aeroclubes de todo o Brasil, e até de outros países da América do Sul e de Portugal, tendo como resultado um acréscimo de mais de três mil pilotos civis e militares brevetados. O
número de aeroclubes no país passou de 40 para cerca de 400, fato que incrementou a indústria
da aviação com a popularização do avião. Para se ter uma ideia, só no ano de 1943, foi fabricado
um modelo do avião CAP-4-Paulistinha por dia.
Em Votuporanga, diante da oportunidade e do chamamento, um grupo de cidadãos visionários funda, em 21 de novembro de 1942, três anos antes do vilarejo se tornar município, o “Aero
Club de Votuporanga”. Estes jovens empreendedores eram Égas Muniz Oliveira, Orlando Van
Erven, Felizardo Calil e João Okimoto.
O Aero Club foi instalado provisoriamente em um prédio que pertencia ao Sr. Manoel Ramalho Matta, onde é hoje o Cine Votuporanga, ficava ao lado do Cine e Bar Paramount, servindo
como local de eventos sociais e políticos.

Na época Travessa São João, hoje Alameda Padre Edmur – Cine Votuporanga. Foto: Arquivo Municipal.

Convite para o carnaval de 1947 no salão do Aeroclube – Animação Riva e sua orquestra - Acervo de Orlando Beretta.
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Hoje a sede do Aeroclube de Votuporanga está no Aeroporto Estadual Domingos Pignatari,
na estrada Municipal Fábio Cavalari.

O primeiro avião e a Escola de Pilotagem
Atendendo à diretoria e aos associados do Aeroclube, o prefeito João Gonçalves Leite inicia
as obras do Campo de Aviação nas proximidades do Cemitério Municipal, em área doada pela
“Comissão de Liquidação dos Bens” da Theodor Wille. A inauguração aconteceu em 1947, mesma
época em que o Aeroclube recebeu da Campanha Nacional da Aviação o avião Paulistinha prefixo
PP H-BB, possibilitando o início da escola de pilotagem.
Por oficio de 9 de maio de 1947 o então presidente do “Aero-Clube” Wilson Cordeiro de
Brito, comunica ao diretor presidente dos Diários Associados Assis Chateaubriant o recebimento
da aeronave.
O Campo de Aviação localizava-se no bairro Campo Limpo, em direção ao bairro Chácara
das Paineiras, iniciando-se nas proximidades do Cemitério Municipal indo em direção da rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, alongando-se até as proximidades da rua Rio de Janeiro com a rua
Das Paineiras.

Localização do antigo Campo de Aviação: no final da rua Padre Izidoro C. Paranhos – Fonte IBGE
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Trabalho na construção de nosso primeiro campo de aviação feito na base de enxada e com o suor de inúmeros servidores públicos,
chefiados por Genésio Nery de Souza. Foto: Arquivo Municipal.

Em 20 de junho de 1947 o “Aero-Clube” oficia ao doutor Cezar Grilo da Diretoria de Aeronáutica Civil, o início das atividades aviatórias e o funcionamento da Escola de Pilotagem, tendo
como piloto instrutor o aviador Romeu Cunha.

Votuporanga na rota comercial da aviação
Em 1948, a Companhia Real de Aviação manifestou interesse em integrar o município à rota
nacional, comunicando à prefeitura que isso somente seria possível se a pista de pouso sofresse
algumas adaptações para que os modernos aviões “Douglas”, de grande envergadura, tivessem
espaço suficiente para aterrissar. Imediatamente a administração determinou as adequações e,
assim, o campo de aviação estava totalmente preparado para receber aeronaves de maior porte,
dentre os quais os aludidos DC 3, que tinham a incrível capacidade de comportar 21 passageiros.
Um ano depois, em 1949, o campo de aviação passa por novas reformas e ampliação. Sob
orientação de técnicos da Real, a pista foi ampliada de 750 metros para 1.200 metros por 80 metros de largura e foi toda gramada, recebendo, ainda, a instalação de sinalização. Ao mesmo tempo, para júbilo da população, o Governador Adhemar de Barros anunciava que a VASP também
passaria a fazer escala em Votuporanga.
Em 1952, o Aeroclube de Catanduva empresta a Votuporanga um rolo compressor de grande capacidade, podendo assim dar alguns retoques na pista para, no mesmo ano, a cidade receber
o primeiro voo de um bimotor da Real que passaria a fazer escala três vezes por semana.

Douglas DC 3 da REAL-AEROVIAS no pátio do Campo de Aviação – Foto Arquivo Municipal.
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No ano de 1953, o Aeroclube de
Votuporanga já contava com 2 aviões
para a Escola de Pilotagem. Três anos
depois, foi emitido o primeiro “brevet”
ao piloto Arnaldo de Oliveira, que recebeu o nº 8018 da Banca Examinadora
Regional do Ministério da Aeronáutica,
sediada em Bauru.
O aeroporto foi regularizado em
novembro de 1956 por meio do decreto
552, após ser declarada de utilidade pública a área regularizada pela Cia Melhoramentos de Votuporanga, sucessora dos bens da Theodor Wille, pelo
espólio de João Puga e outra de Mário
Pozzobon, que perfaziam um total de
153.600 m².

Ano de 1958 - Balcão de vendas de passagens aéreas da Agência Real, atrás do
balcão Maria Antônia Cury (atendente), em frente Marlene Mantovani Galera e
no fundo Marisa Mantovani. Foto: Rames Cury.

Jornal Oeste Paulista, em 12 de janeiro de
1958, faz o anúncio e informa que o escritório
estava instalado na rua Amazonas, 1256.

Foi agente da VASP-Viação Aérea São Paulo, o sr. Rames Cury. A VASP encerrou seus voos
de Votuporanga no dia 26 de maio de 1959.

Bernardo Antunes, Antônio Moretti, Paulo Soledade, Rames Cury, Vicente Lupo Neto,
Arnaldo de Oliveira e Benedito Rosa. Foto Rames Cury.

Maria Antônia Cury e o piloto Adauto Lupo
– Foto Rames Cury

Denizart Vidigal - Agente Real Aerovias Brasil S/A
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Aeroclube presente nas festividades da cidade. Foto do Arquivo Municipal

Um novo Aeroporto
O crescente desenvolvimento da cidade e a modernização da aviação civil, fez com que o
prefeito João Gonçalves Leite iniciasse em 1958 um projeto para dotar a cidade de um novo aeroporto e, em 17 de maio do mesmo ano, recebe do Sr. Noray de Paula e Silva, da Secretaria de
Viação e Obras Públicas, o ofício 350/58, comunicando a aprovação do Governador do Estado
para o solicitado, a ser edificado na Fazenda Viradouro, a 6 km da cidade. Já no dia 28 de maio, a
cidade recebe da Secretaria de Viação e Obras Públicas a planta e, em junho, o agrimensor, Milton
Soares Minhós, concluiu a avaliação prévia da área a ser desapropriada.
Em 23 de maio de 1960, no governo do prefeito Hernani de Mattos Nabuco, o município foi
autorizado pela Câmara a adquirir dos srs. Maurílio Bolzan, 47.025m²; João Alves, 57.057m²; Bunjiro Hassegawa, 203.000m²; e espólio de Missau Otsuki, 124.000m².
Em 14 de outubro do mesmo ano, o Governador anuncia Cr$13.427.997,30 para contratação
das obras e, no início de 1961, a Prefeitura conclui a doação ao estado da área de 431.082m².
No aniversário da cidade em 1967, quando Votuporanga festejava seus trinta anos, o governador Abreu Sodré foi recebido pelo prefeito Dalvo Guedes já no novo aeroporto, para uma visita
ao hangar, à casa do zelador e ao pequeno terminal, recentemente construídos.
Pelo Projeto de Lei de nº 119/1980, de autoria do Deputado Álvaro Fraga, transformado na
Lei Estadual nº 2.697, de 8 de janeiro de 1981, o Aeroporto de Votuporanga passou a ser denominado “Aeroporto Estadual Domingos Pignatari”, em homenagem a um batalhador pelas causas
votuporanguenses, falecido em 1979, em especial, pela sua luta incansável em busca do sinal da
televisão.
Em setembro de 1990, durante o Governo de Orestes
Quércia, a Secretaria de Estado dos Transportes realizou a pavimentação e a drenagem da pista, obra inaugurada pelo prefeito João Antônio Nucci.
Era junho de 1999, na gestão de Atílio Pozzobon Neto,
quando era governador Mário Covas, o Aeroporto local ganhou um moderno sistema de balizamento noturno.
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Hoje, o Aeroporto Estadual Domingos Pignatari é homologado pelo Daesp (Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo), com pista de 1550m asfaltada e balizada, com moderno
sistema de iluminação, podendo receber aeronaves também no período noturno. A pista é apta
para aterrissagem de jatos e aviões de carreira e possui permissão para pousos e decolagens de
aviões com médio porte, como o Focker 100 e o modelo Boeing 737, bem como atende também
ao Aeroclube local, com aeronaves particulares e de ensino de pilotagem. Não podemos deixar de
reconhecer que muitas das conquistas tiveram a dedicação e participação ativa dos votuporanguenses Francisco Maranho e Ricardo Volpi.

Duas grandes tragédias
Nem tudo foi euforia na história da aviação em Votuporanga. No dia 23 de fevereiro de 1972, um grave acidente aconteceu,
quando uma asa se desprendeu de uma aeronave do Aeroclube
que sobrevoava a Fazenda dos Portugueses, vitimando o grande incentivador da aviação votuporanguense, Denizart Vidigal e
seu aluno, o diretor técnico do clube, Carlos Alberto A. Santoro.

O piloto Denizart Vidigal foi homenageado pelo Aeroclube, que deu seu nome ao hangar. Foto: Arquivo do Município.

Outra tragédia ocorreu em 1976, na queda do Cessna-182 PT-IFK, durante uma festividade
na cidade. No acidente, faleceu o piloto Dalton Moreira de Melo, advogado e agropecuarista, e o
passageiro João Fausto Stiqui.
Atualmente, o Aeroclube de Votuporanga conta com as aeronaves Baron 55 PR-OVA, Arrow
P28 PT-JET, Cessna 150 PT-DBS, Paulistinha P56 PP-GVS, PP-HBB, PP-HLF e 3 Aeroboero 115 PPGGV, PP-GKY, PP-GOA. Para guarda das sete aeronaves, o aeroporto conta com três hangares,
que também funcionam como alojamento para alunos e como sede social. Ministra o Curso Prático para Piloto Privado, Piloto Comercial, Voo por Instrumentos e em Aeronaves Multimotoras.

AEROPORTO ESTADUAL DOMINGOS PIGNATARI –
VOTUPORANGA
Latitude: 20º 27’ 26’’ S – Longitude: 050º 00’ 09’’ W – Altitude: 508m/1.667 ft – Área Patrimonial (ha): 51,45
Distância da Capital (km): Aérea: 494 – Rodoviária: 528
Distância até o Centro da Cidade: 6 km – Dimensões da pista (m): 1.500 x 30
Tipo de Piso: asfalto – Capacidade de Aviões: 6 EMB-120
Terminal de Passageiros (m²): 840 – Estacionamento de Veículos

A FERROVIA

O artista plástico Élios Longo de Oliveira,
mais conhecido como Lelo, possui mais de
duas mil obras em óleo e acrílico sobre tela
que pertencem a colecionadores, particulares
e acervos públicos no Brasil e no exterior,
em que se destacam quadros no Acervo do
Vaticano e no Museu Missionário de Becchi,
na Itália. Natural de Álvares Florence (SP),
estudou em Votuporanga onde abriu mais
tarde uma livraria, mudando-se posteriormente
para Campo Grande-MS . Lelo é ganhador
de diversos prêmios e é o artista plástico que
mais documentou a história do Estado de Mato
Grosso do Sul nas artes plásticas.
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A chegada da ferrovia é sem sombra de dúvida uma das principais conquistas de Votuporanga, fato confirmado pela escritora Ana Luiza Martins no livro História do Café, no qual afirma que: “as cidades localizadas no trajeto das ferrovias conheceram a prosperidade, sobretudo
aquelas que se encontravam em suas linhas-troncos e que por algum tempo desfrutaram da posição de cidades “fins de linha”, ou entroncamentos estratégicos para a expedição de produtos”
como foi o caso de Votuporanga onde os trilhos ficaram estacionados por 5 anos.
Observou ainda a pesquisadora que “caso as cidades ficassem à margem do traçado, sobrevinha inevitavelmente a decadência”.
Voltando um pouco na história, achamos por bem registrar que no dia 18 de janeiro de 1885,
às 16 horas, chegava a Araraquara o primeiro trem da Estrada de Ferro Rioclarense, conforme
documentação disponível no Museu Ferroviário da E.F.A.- Estrada de Ferro Araraquarense.
O pesquisador araraquarense Beto Caloni, relata que no ano de 1895, o governador Bernardino de Campos concedeu a um grupo de araraquarenses a permissão para levarem os trilhos até
Ribeirãozinho, atual Taquaritinga, sendo constituída a “Cia. Estrada de Ferro Araraquara” e que
os trabalhos foram iniciados em 1896, chegando ao destino em 1901.
Um novo período de crise deteve os trilhos no local até o final de 1906, ano em que foram
reiniciadas as obras rumo a São José do Rio Preto, onde a ferrovia chegou em 1912, permanecendo
estacionada até 1933, ano em que chega a Mirassol.
Em 1919, o doutor Altino Arantes, Presidente do Estado de São Paulo, desapropria a ferrovia, conhecida também como “Estrada de Ferro Araraquarense”. Em 1939, Adhemar de Barros foi
nomeado interventor do Estado e logo determinou o prosseguimento das obras, e seis anos após,
em 5 de fevereiro de 1945, o Trem de Ferro chega até Votuporanga.

1944 – Trilhos chegam em Votuporanga. Foto do Arquivo Municipal.

Foi também no governo Adhemar construído o último trecho da alta araraquarense em 1947,
quando autorizou um crédito de 150 milhões de cruzeiros possibilitando que os trilhos chegassem
até o Porto do Taboado, à margem esquerda do Rio Paraná, divisa com o Mato Grosso do Sul o
que aconteceu no ano de 1952.
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No dia 5 de fevereiro de 1945 no mandato do prefeito nomeado sr. Francisco de Vilar Horta a ferrovia chega a Votuporanga (EFA).
Foto do Arquivo Municipal.

A chegada da ferrovia em 2 de fevereiro de 1945 e a sua condição de “fim-de-linha” por um
período aproximado de 5 anos, conforme já citado, trouxe para Votuporanga um vertiginoso progresso, tornando-se centro de comercialização e transporte de produtos agrícolas e de animais
destinados ao abate. Diversas empresas, entre armazéns e entrepostos, vieram a se instalar em
nossa cidade como Matarazzo, Anderson Clayton, Dias Martins, J.Veríssimo, e Sanbra, as maiores
entre muitas outras.
Um grande número de pessoas vindas das regiões mais distantes aportou por aqui, gente
atraída pelo progresso e pela perspectiva de melhoria de vida. O jornal “O Estado de São Paulo”,
em sua edição de 12 de abril de 1944, relatava que os trilhos chegavam “a Votuporanga, localidade
ainda um simples subdistrito, mas que dentro em breve será Distrito de Paz, Município e Comarca”, mostrando a importância que adquiriu em virtude da chegada da via férrea.
Foi necessária a construção da “Vila Ferroviária” para abrigar o grande número de funcionários, o que aconteceu entre os anos de 1945 e 1948.

Funcionários da EFA despedindo-se da locomotiva, substituída em virtude da bitola estreita. A partir da esquerda: maquinista Antônio
Galinha, Miguel Miguel, Paulo Noveli, inspetor de estação Davi, Jhonatas Costa, Barte Queçada Cabeça, Fermínio Siqueira Leite, chefe de
estação João Bernadino, Arcenildo de Carvalho, João Zambeli, Antonio Sardinha, Alcides Albano, José de Souza, Luis Galiardo, Franklin
Vicente, e na parte inferior: Colaboração: Pedro Maximiniano Rodrigo. Foto do Arquivo Municipal.
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O carro “Bufet” do trem noturno começou a trafegar entre Araraquara e Votuporanga em
junho de 1948.
Em 13 de junho de 1951, com a presença do Governador do Estado, engenheiro Lucas Nogueira Garcez, o prefeito João Gonçalves Leite presidia a cerimônia de inauguração da Estação
Ferroviária.

Secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, Carvalho Pinto, em 19 de março de 1960 inaugurando a Bitola Larga, quando governador
Jânio da Silva Quadros. Foto do Arquivo Municipal.
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Mercadorias chegavam
à cidade transportadas
pela ferrovia.

Estação de “Tanazível”
A ferrovia chegou a Mirassol em 1933 e logo surgiu o anúncio de que os trilhos da E.F.A.
seguiriam adiante rumo ao Rio Paraná. Isso fez com que duas cidades, em especial, disputassem
politicamente a sua Estação Ferroviária: Monte Aprazível e Tanabi. A reportagem do jornal “A
Cidade”, de Monte Aprazível, anunciava que, no dia 29 de junho de 1939, o Interventor Federal em
São Paulo, Dr. Adhemar de Barros, estivera em Mirassol, onde presidiu a cerimônia de prosseguimento da estrada de ferro rumo ao Oeste, ocasião em que foi anunciado o traçado, baseado em
normas técnicas, passando pelos Angicos, hoje Engenheiro Balduíno, distante aproximadamente
10 quilômetros de cada uma das duas cidades, estando prevista a construção de uma estação.
Seria a Estação de Tanazível, que também correu o risco de ser denominada de Aprabi, apenas ponto de embarque e desembarque, o que absolutamente não prejudicaria as duas cidades,
uma vez que ficou garantido que os interesses de Tanabi e Monte Aprazível seriam plenamente
atendidos por meio de uma ligação rodoviária de ambas com a estação, garantindo-se também os
armazéns da EFA e agências para venda de passagens e recebimento de mercadorias.

Retrato da ferrovia no Brasil. Estação de Engenheiro Balduíno - Ontem ponto de disputa, hoje abandonada. Foto: Diogo Mendes Vicentini.
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A telefonia em Votuporanga
Por volta do ano de 1946, Votuporanga firmava-se
como uma das cidades mais progressistas do Estado de
São Paulo e o telefone tornava-se uma ferramenta imprescindível para o seu desenvolvimento e, quando ainda
dava seus primeiros passos, a Cia Telefônica Rio Preto
chegava com seus fios no lugarejo.
Em maio de 1947, depois de uma série infindável de
confabulações junto a Cia Telefônica de Rio Preto, que,
desde o ano de 1929, servia São José do Rio Preto e 12 outras cidades da região (Oéste Paulista-25.5.1947), e após
acalorados debates que duraram meses, a Câmara Municipal autoriza e aprova a assinatura do contrato entre a
Prefeitura e a empresa, decisão que foi motivo de festa e
intenso foguetório na cidade.
Para viabilizar e acelerar o processo, a gente de Votuporanga compromete-se a doar 400 postes, viabilizando a instalação da rede telefônica em Votuporanga, uma
luta iniciada ainda no ano de 1944.
Para isso, contou com a Associação Comercial, Industrial e Agro-Pecuária, que cooperou na campanha de
Um pouco da história - D. Pedro II em 1877, data em
aquisição dos postes, elegendo uma comissão integrada
que se considera a inauguração efetiva da telefonia
pelos srs. Luiz Jacob, Edwardo Balbo, J.A.Blaya, Egas Muno Brasil, ordena a instalação de linhas telefônicas
interligando o Palácio do Quinta da Boa Vista às
niz de Oliveira, Joaquim Ferreira da Costa, Manoel da Silresidências dos seus Ministros. Foto de domínio
va Sé e Américo Leva. A proposta da Cia Telefônica era
público.
de que em 90 dias a contar da entrega dos postes, a rede
seria instalada, e o jornal Diário de São Paulo publicou
que em 1948, a rede telefônica se aproximava da sede urbana e que em breve seria inaugurada.
Embora não se tratasse ainda da inauguração da rede telefônica local, o jornal Oéste Paulista publica que no dia 19 de
maio de 1948, às 15 horas,
35 minutos e 40 segundos o
Sr. Haddad falava o primeiro
“Alô” na primeira ligação telefônica com São Paulo, fato
que aconteceu à rua Pernambuco, em prédio da família Grisi, vizinho à agência
Chevrolet, onde se encontrava instalada provisoriamente
as instalações telefônicas
urbanas, na presença do Sr.
Luiz Saltini presidente da
Câmara, Virgilio Mastrocola representando o prefeito
João Gonçalves Leite, Dr. Miguel Gerosa e inúmeras outras autoridades e cidadãos
e contando ainda com a presença do Sr. Moysés Miguel O prefeito João Gonçalves Leite assina a contrato com a Telefônica de São José do Rio Preto,
Haddad presidente da Cia autorizado pela Lei nº 7 de 10 de novembro de 1948 . Na foto o prefeito João Gonçalves Leite e
Anísio Moysés Haddad. Foto Arquivo Municipal.
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Telefônica de Rio Preto que afirmou “ O mais difícil está feito, Votuporanga já pode falar com as
outras cidades paulistas”. Após o evento, o casal Sestini ofereceu um coquetel aos presentes.

Oeste Paulista – 22 de junho de 1947 –
Comentário do Dr. Martiniano Salgado
- O Lanterna.

O Senhor Anísio Haddad O repórter Deocleciano Viana que nesta ocasião
trabalhava em SJRPreto. Foto do Arquivo Municipal.

O telefone interurbano funcionava regularmente, enquanto as redes para o serviço interno já se
estendiam por toda a cidade e, no dia 17 de julho de
1949, foi inaugurada oficialmente a rede telefônica em
Votuporanga.

Embora a inauguração tenha sido em julho,
já em janeiro o jornal O Oéste contava com o
telefone 74. Fonte Jornal O Oéste.

Em 1968, o então prefeito Dalvo Guedes assina contrato com a Cia Telefônica Rio Preto
para a instalação de telefones automáticos.
Já em 7 de maio de 1971, no governo Nabuco, é inaugurada na rua Goiás, 594 pela Cia
Telefônica Rio Preto, o que existe de mais atualizado no campo da telefonia, a Central Telefônica Automática, com capacidade inicial
para 3 mil linhas telefônicas, podendo chegar
a 8 mil. Votuporanga contava com 40 mil habitantes.
A importância do acontecimento fez
com que 13 emissoras de rádio transmitissem
o evento, 5 de SJRPreto, 1 de Mirassol, 1 de
Tanabi, 2 de Votuporanga, 2 de Fernandópolis
e 2 de Birigui.
Ainda na década de 1970, o serviço telefônico
passou à TELESP.
O prefeito Dalvo Guedes assumiu o compromisso de instalar no
Em 29 de fevereiro de 1978, o Ministro
mínimo 1000 telefones. O compromisso foi cumprido com folga,
embora com divergências políticas. Foto publicada no jornal Folha de
das Comunicações, Euclides Quandt de OliRio Preto.
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veira, inaugura em Votuporanga o sistema DDI – Discagem Direta Internacional, fazendo uma
ligação para a intercambiária do Rotary, a votuporanguense Silvia Rodrigues que estava nos Estados Unidos, fato que foi notícia nos jornais daqui e de Carbondale-EUA.
Contribuiu, dr. Jaime Pimentel.

Silvia Rodrigues em Carbondale-Pensilvânia, falando com o prefeito João Antônio Nucci, na foto com o Ministro Quandt de Oliveira,
deputado Cunha Bueno, seus pais professor Geyner Rodrigues, mãe Maria Apparecida Silva Rodrigues e avó Lázara Rios Rodrigues, no
prédio da Telesp. Acervo da família Rodrigues. Contribuiu o Dr. Jaime Pimentel, na ocasião servindo a Polícia Militar.

No mandato do prefeito Pedro Stefanelli Filho (93/96), chega em Votuporanga o telefone
Celular.
Em 1998, com o início do processo de privatização, a companhia foi arrematada pela “Telefónica” da Espanha.

A Energia Elétrica

A Vila já parcialmente iluminada – à direita o Hotel da Dona Maria – Hotel Central Alagoas/Amazonas. Foto do Arquivo Municipal.

A nova vila elevada a Distrito de Paz, Município e Comarca e que experimentava um grande
desenvolvimento, ainda sofria com a falta de energia elétrica. Em 1940, a eletricidade estava disponível no horário de funcionamento do Bar e Cine Paramount, mas somente em alguns pontos,
graças à família Matta.
Em 1948, a falta de energia era o assunto central entre os moradores conforme deixou registrado o historiador Edward’ C. Costa, no livro “Votuporanga Através dos Tempos”, e era um
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dos fatores que vinha impedindo um mais rápido progresso da cidade, tornando-se o grande desafio dos políticos e da sociedade organizada.
Pensou-se buscar a energia na Cachoeira do Talhadão em Duplo Céu, proposta apresentada
pelo vereador Amadeu Fava. Tentou-se contato com a “Cia Brasileira de Energia” e com a “Companhia Paulista de Força e Luz”, por meio de uma comissão formada por Durval Cintra Carneiro,
Felizardo Calil, Manoel Ramalho Matta, Vitório Cavaleri e Viana Filho.
Finalmente, o decreto 26.770, datado de 10 de junho de 1949, do Governo do Estado, concedeu ao sr. Amadeu Fava ou a outros, a exploração da energia em Votuporanga e geradores foram
instalados na rua Santa Catarina entre a Amazonas e Pernambuco.
Em 1950, a “Cia. Melhoramentos”, que havia adquirido parte dos bens da Theodor Wille,
contratou o engenheiro paulista Prestes Maia, incumbindo-o de elaborar o projeto de loteamento
da área que ia da Santa Casa até a Estação Ferroviária (hoje bairros Cidade Nova e Melhoramentos) e, para tornar o negócio mais atrativo, prometeu farta iluminação por meio da recém-criada
“Companhia Elétrica de Votuporanga”.
Um grupo de votuporanguenses empreendeu esforços para que o plano de eletrificação do
novo empreendimento fosse ampliado até o limite possível de servir o centro urbano da cidade, o
que ocorreu por projeto e execução da Cia AEG.
Fez parte deste projeto a aquisição pela família Marrey da “Cia de Eletricidade”, de propriedade do Sr. Amadeu Fava.
Graças a esta transação, em 13 de abril de 1951, foi inaugurada a “Companhia Elétrica de Votuporanga”, com capacidade de 1250 HP, com dois grupos diesel-elétricos acoplados a um alternador
AEG de 525 KVA, suficientes para que Votuporanga passasse a contar com energia elétrica 24 horas por dia. Posteriormente, a “General Eletric” descarregou nos quatro cantos da cidade os postes
de iluminação e a Cia recebeu novos motores e mais sete transformadores AEG.
Solenemente, no dia do aniversário da cidade em 1952, o serviço de energia elétrica foi inaugurado na presença do Dr. Adriano Marrey Junior, cumprindo contrato em que o Município se
comprometia com as despesas da extensão da rede, sendo estendida ao município de Parisi, sendo concessionário o sr. Nelson Baraldi.
A pujança do município
era tanta que, em 1953, quando
o país enfrentava uma grande
crise de energia, Votuporanga
vinha sendo exaltada nacionalmente por não ter decretado
racionamento e ainda contar
com um superávit de 500 KVA.
Neste mesmo ano, o município no mandato do prefeito
Leônidas Pereira de Almeida
celebra com a Cia Elétrica de
Votuporanga o contrato de fornecimento de energia para a
iluminação pública da cidade,
A iluminação da rua Amazonas em noite chuvosa. Foto do Arquivo Municipal.
Lei 153.
Infelizmente, porém, no dia 13 de janeiro de 1955, um sério acidente em um dos motores
provocou um racionamento de 11 horas, seguido por um apagão de 17 dias, em virtude da necessidade de manutenção do motor em atividade; o fornecimento de energia, a partir de então, passa
a ser ineficiente, situação que se estendeu por quase dois anos.
O descontentamento era geral e providências foram exigidas à Companhia, que não esboçou qualquer ação efetiva, ficando a cidade sujeita novamente à lamparina ou à pálida luz de
velas, com exceção do cinema e do bar Paramount que, como já visto, possuíam seus próprios
geradores.
Assim, bares e sorveterias, dentistas, advogados e o comércio em geral tiveram de baixar
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as portas, enquanto os jornais imprimiam suas edições diárias nas máquinas acionadas no pedal.
A situação só começaria a mudar em dezembro de 1956, quando o Governo do Estado aprovou concorrência para a instalação da Central Termoelétrica da Alta Araraquarense em Votuporanga, para atender toda a região, cuja administração pertenceria ao Departamento de Águas e
Energia Elétrica do Estado.
No ano seguinte, foi iniciada a construção e a entrega das turbinas a gás, as primeiras instaladas no país. Foram também adquiridos os postes para a transmissão e, em 1958, desembarcaram
em Santos os motores e os equipamentos. Finalmente, a Usina entrava em fase final de operação.
No mesmo ano, no dia 16 de maio, a sociedade civil e os poderes constituídos, Prefeitura,
Câmara, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária, Rotary e Igreja Matriz, encaminharam
ao governador Jânio da Silva Quadros, o pedido de encampação amigável ou judicial da Cia Elétrica de Votuporanga. O motivo foi a preocupação de ter a cidade uma Central Termoelétrica e, no
entanto, não poder usufruir do benefício em virtude da existência da Cia Elétrica de Votuporanga,
que detinha a concessão.
No dia 18 de janeiro de 1959, foi inaugurada oficialmente a Usina Termoelétrica Marechal
Rondon de Votuporanga, construída pelo DAEE - Departamento de Água e Energia Elétrica do
Estado, contando com as ilustres presenças do Secretário Faria Lima, da Viação Pública e representante do Governador Jânio Quadros e do Ministro Armando Souza Lima. O ato foi presidido
pelo Prefeito João Gonçalves Leite, anunciando que a unidade disponibilizava 10.000 quilowatts
para 22 municípios da Alta Araraquarense. Porém o efetivo funcionamento da usina somente se
daria em abril do mesmo ano.

Cia Elétrica de Votuporanga, à direita o conjunto gerador de energia. Fotos do arquivo Municipal

O incremento ao desenvolvimento do sistema elétrico se efetivou em julho de 196O, na
gestão de Hernani de Mattos Nabuco, que insatisfeito diante do descaso e da inércia da empresa
concessionária, que já não acompanhava o ritmo de desenvolvimento da cidade, propôs a aquisição da mesma, projeto viabilizado por meio de empréstimo autorizado pelo Governo do Estado
junto à Caixa Econômica Estadual, no valor de 15 milhões de cruzeiros.
Na transação, foram incluídos todos os bens da empresa, com exceção da “usina geradora
diesel”, ficando o Município incumbido da distribuição da energia gerada pela Usina Termoelétrica “Marechal Rondon”.
O Dr. Octávio Viscardi foi nomeado presidente da nova empresa distribuidora, agora de
propriedade do município, que passou a servir 40% dos 4.200 prédios de Votuporanga, enquanto a ampliação da rede abastecedora era feita lentamente em virtude da pouca disponibilidade
financeira.
A partir de 1º de agosto de 1960, a usina Marechal Rondon teve sua operação transferida
para a responsabilidade da USELPA (Usinas Elétricas do Paranapanema S.A.), o que deu mais dinamismo e modernização ao sistema.
No dia 19 de agosto de 1961, quando já existia a interligação com o sistema hidroelétrico da
Usina Miguel Stéfano, no Salto de Avanhandava, estiveram em Votuporanga o Governador Carvalho
Pinto e o Secretário da Agricultura, José Bonifácio Coutinho Nogueira, para inauguração da rede
distribuidora de energia para os 26 municípios que integravam a região da Alta Araraquarense.
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Com o início da pavimentação da cidade pelo prefeito Hernani de Mattos Nabuco, a “Sociedade Amigos da Rua Amazonas”, coordenada pelo presidente da Câmara, Christovam de Haro,
com o apoio do gerente do Banco Bandeirantes, Dalvo Guedes, iniciou uma campanha pela busca
da melhoria na iluminação pública no trecho que compreendia a agência Ford Covasa, na rua Itacolomi, até o Hotel Vespa, na rua Ceará.
A bandeira levantada era de que o asfalto havia chegado, e não ficava bem uma iluminação
deficiente sustentada por postes de aroeira, e a população que já havia construído o Grupo Escolar, o Ginásio Estadual, a Santa Casa e a Igreja Matriz entre outras iniciativas, voltava a campo,
agora em busca do novo sonho da iluminação.
Para atingir seus objetivos foi aberto um “Livro de Ouro”
pela Sociedade Amigos da Rua Amazonas para angariar recursos para a “Campanha do Poste de Cimento e Iluminação a Vapor de Mercúrio”.
A primeira etapa da campanha arrecadou 44 contribuições do comércio, agências bancárias e cidadãos, num total de
Cr$ 694.000,00, possibilitando a aquisição de postes de cimento junto a empresa Cavan S/A e lâmpadas de vapor de mercúrio
da Philips do Brasil. Os postes possuíam “braços” de três metros e sua instalação foi confiada à empresa de Benedito Magalhães, sogro do Albino Citon e pai do Sr. Domingos Magalhães.

Substituição dos postes de madeira
– Foto do Arquivo Municipal

A primeira remessa de 23 postes de cimento chegou a Votuporanga no início de 1962, possibilitando a substituição dos postes de madeira.
Foto do Arquivo Municipal.

Em 5 de dezembro de 1966, o prefeito Dalvo Guedes, que assumira em janeiro de 1964, tão
logo foi criada a CESP - Centrais Elétricas de São Paulo, num processo de unificação de todas as
usinas paulistas, entrou em negociação como o Governo do Estado, para quem vendeu a Companhia Elétrica de Votuporanga pelo valor de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros), tendo
a CESP assumido toda a geração e distribuição, possibilitando a modernização de toda a rede
urbana e a ampliação do parque industrial. Votuporanga começou a experimentar um novo ciclo
de desenvolvimento.
O segundo passo de Guedes foi tentar conquistar a sede Regional da empresa e, mesmo
após várias negociações, foi surpreendido ao ser comunicado por um amigo, na tarde do dia 12 de
agosto de 1967, que a Regional iria para uma cidade vizinha, imediatamente convocou as lideranças ao gabinete relatando a situação, saindo daí um telegrama de 40 linhas ao governador Abreu

78
Sodré, expondo o descontentamento e a indignação da nossa gente. No dia seguinte, liderou uma
grande caravana de cidadãos com destino ao Palácio do Governo, em São Paulo.
Na capital, os votuporanguenses tomaram conhecimento da interferência de um político
regional na transferência do projeto, sem que o governador tivesse sido avisado. Inteirando-se do
acontecido, Sodré anuiu ao pedido do prefeito Dalvo e determinou ao presidente da CESP, Lucas
Nogueira Garcez, que voltasse atrás na sua decisão, o que ele fez muito a contra gosto.
Com isso, a Regional da Companhia foi instalada em Votuporanga em um prédio na rua
São Paulo, esquina da Tocantins, onde funcionou a máquina de benefício de arroz do sr. Ernesto
Lopes, colocado à disposição pelo município. O contrato com a CESP previa a cessão do imóvel
gratuitamente por 2 anos.
Face à necessidade de expansão, em 1968, ainda na administração Dalvo, o município doou
uma área de 28.954,19m² à companhia, no trecho compreendido entre as ruas Pernambuco, avenida do Contorno, rua São Paulo e rua das Dálias. Ali, a CESP construiria o prédio da Sede Regional da Unidade de Distribuição da Alta Araraquarense. Hoje SESI e SENAI.
Dentro do processo de privatização das empresas públicas paulistas, a partir de 1º de junho
de 1998, deu-se o início das operações comerciais da Elektro, que assume os funcionários da
Cesp que atuavam na distribuição de energia.

O abastecimento de água e o esgoto
O historiador Américo Davanço afirma que as primeiras discussões sobre o abastecimento
de água em Votuporanga começaram no ano de 1948, no governo do prefeito João Gonçalves
Leite.
Em 1953, já no governo do prefeito Leônidas Pereira de Almeida, a prefeitura (Lei 15230/5/53) contratou a Construtora Carneiro Viana S/A de São Paulo para elaborar projetos dos
serviços de abastecimento de água e da rede de esgoto sanitário.
Segundo estudos de engenharia, não seria necessária a abertura de poços artesianos, uma
vez que poderia ser utilizado o Rio Marinheirinho, distante da sede três quilômetros, em condição
de fornecer 70 litros/segundo, através de uma estação captadora, levando até uma caixa a ser
construída na parte alta da cidade.
Quanto ao esgoto, o engenheiro defendeu a construção de uma estação de tratamento.
Ainda no mesmo ano (Lei 171 de 24/9/54), é autorizado ao Município a instalação do serviço de abastecimento de água, de acordo com os estudos e projetos elaborados sob a orientação
técnica do Departamento De Obras Sanitárias da Viação e Obras Públicas do Estado.

Estação de Tratamento, vendo ao fundo os depósitos e almoxarifados. A captação de água era feita diretamente do córrego Marinheirinho
(1957) – Foto: Família Leite de Carvalho
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Em 30 de novembro de 1954, são declaradas de utilidade pública as datas 7, 9,
e 10 de propriedade da empresa Theodor
Wille & Cia Ltda e 11 da senhora Honorina
Ferreira Fontes situadas às ruas Pernambuco e Acre, para a instalação do serviço
de água da cidade. No ano de 1966, o sr.
Dalvo Guedes anexou à área acima 2 lotes
(data 12) dos srs. Olívio Commar e do sr.
Antônio de Marchi, totalizando 320 m2.
Na mesma data, foram declarados
de utilidade pública (Lei 183) mais dois
imóveis na área rural, sendo 8.317 metros
quadrados do sr. Paulo Nogueira e 50.495
Término das obras de construção da caixa semienterrada. Foto Arquivo
Municipal
metros do sr. Alípio Vidigal Prado.
A Lei 199 de 10/3/1955 determina
que todos os prédios situados dentro das zonas servidas pela rede de esgotos terão pelo menos
uma instalação sanitária essencial ligada ao coletor de rua, compreendendo como tal a latrina e
respectiva caixa de descarga, pia de cozinha, tanque de roupa. Determina, ainda, que a caixa de
descarga deva ter capacidade de 15 litros de água e que quando necessário poderá exigir a caixa
de gordura.
Em 17 de janeiro do ano de 1957, no governo do prefeito João Gonçalves Leite, a Lei 266
autorizou a contratação junto à Caixa Econômica do Estado de São Paulo da importância de CR$
25.000.000.00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) destinados à construção e à instalação da
rede de esgotos na sede do Município.
Em 1958, tiveram início as obras do sistema de distribuição de água, incluindo a construção
da Estação de Tratamento, do reservatório nº 1 (semienterrado) e da caixa elevada.

Início da construção da Rede de Esgoto em Votuporanga: rede adutora (à esquerda) e rede
mestra na rua Amazonas (à direita) - março 1957 – Foto Arquivo Municipal

Ao mesmo tempo, eram necessárias as obras de captação da água no córrego Marinheirinho, um serviço árduo em virtude do tipo de solo, terras de aluvião, em todo o seu curso, além
das enchentes.
Em março de 1957 parte da rede distribuidora estava concluída e pronta para entrar em
funcionamento e que o encanamento em estoque possibilitava a ampliação para os setores mais
povoados da cidade.
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No dia 27 de dezembro de 1959, final do mandato do prefeito João Gonçalves Leite, conforme registro em placa comemorativa, foram entregues as obras do sistema de tratamento de água.
Embora as obras estivessem concluídas, detalhes de ordem técnica e sanitária impediram
seu funcionamento, o que veio a acontecer em 17 de dezembro de 1960, quando o prefeito, o sr.
Hernani de Matos Nabuco, inaugurou a Estação de Tratamento de Água, produzindo 266 mil
litros de água por hora captada diretamente do Córrego Marinheirinho. Atendia 1.300 ligações,
englobando o retângulo formado pelas ruas Acre, São Paulo, Tocantins e Amazonas.

27.12.1959 – Sistema de Tratamento de Água. Foto: Arquivo Municipal

Instalações necessárias ao serviço de água. Foto do Arquivo Municipal

A Lei 3339 de 9 de março de 1960 do governo Nabuco obriga a ligação de todo e qualquer
imóvel, com ou sem edificação à respectiva rede.
Em 31 de agosto de 1960, a (Lei 381) autoriza a contratação de serviços da “Engenharia e
Comércio S. Burin de São Paulo”, para a elaboração de projetos complementares do serviço de
instalação de esgotos.
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Construção do Reservatório e Caixa Elevada – Foto Arquivo Municipal

Departamento de água e esgotos
Criado pela Lei 393 de 29 de novembro de 1960, revogada em 2 de dezembro de 1966,
pela Lei 818. Foto do Arquivo Municipal.

Inauguração do ETA – em 17 de dezembro de 1960 – Foto Arquivo Municipal

A Lei 630 de 20 de dezembro de 1964 obriga que todos os prédios construídos na zona
abastecida pelo sistema público de água devam ligar-se obrigatoriamente à rede respectiva.
A Lei 657 de 19 de maio de 1965 autoriza o Município receber em doação um imóvel de
150m2, destinado à construção de uma caixa d’água no Distrito de Simonsen.

82

SAEV
Superintendência de água e Esgotos de Votuporanga
A Superintendência de Água e Esgotos de Votuporanga foi criada pela Lei 1057 de 5 de dezembro de 1968, com nova redação dada pela lei 1072 de 31 de dezembro de 1968, decretadas e
promulgadas na administração do prefeito Dalvo Guedes. Ela estabeleceu uma nova organização
do sistema administrativo para entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 1969, concedendo à
Superintendência personalidade jurídica de Autarquia, com autonomia administrativa, financeira
e patrimonial próprias.
Autarquia - Entidade da Administração Indireta
1º de Janeiro de 1969

Lagoa de Captação
A Lei 1311 de 10 de julho de 1972 já no mandato do prefeito Hernani de Mattos Nabuco, autoriza a permuta de uma área de 48.400 m² com o Sr. José Milani, destinada às obras de construção
da barragem de regularização do Córrego Marinheirinho, para o abastecimento de água da cidade, sendo projetada e construída com a supervisão do Eng. Jesus Silva Melo.
A partir de janeiro de 1973, o prefeito Luiz Garcia de Haro dá continuidade às obras. No mês
de agosto do mesmo ano, com os serviços de sondagem e dragagem já executados, após estudos
do solo e colocação de drenos e filtros e graças a empréstimo obtido junto à Caixa Econômica
Estadual, somada à colaboração dos municípios vizinhos, que emprestaram máquinas, e aos proprietários, que fizeram a doação das faixas de terra inundadas pela represa, foi possível acionar a
chave geral das bombas em 8 de agosto de 1974, colocando fim à falta d’agua no Município.

A Represa Municipal Prefeito Luiz Garcia de Haro - com volume de 480 mil metros cúbicos e produção de 164 litros p/segundo, abastece
hoje 35% da população – 14 alqueires inundados (314.600m²). Foto do Arquivo Municipal.
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Pela Lei 3278 do ano de 2.000, de
autoria do vereador Giácomo Vitório
Longo Roveri, a represa passa a ser denominada Represa Municipal “Prefeito
Luiz Garcia de Haro”.
Na 1ª gestão do prefeito João Antônio Nucci, (1977-1983) a Estação de
Tratamento de Água recebeu investimentos para aquisição de equipamentos e laboratórios, além da construção
de um reservatório na Vila Muniz.
Pedro Stefanelli entrega do novo conjunto administrativo da Saev.
O governador Paulo Salim Maluf
Foto: Arquivo Municipal
trabalhou para que os municípios paulistas fossem atendidos pela SABESP e
recebeu a concordância da maioria. O prefeito João Antônio Nucci, no entanto, negou-se a entregar a autarquia enfrentando o poderio estatal, alegando que a SAEV realizava taxas sociais,
beneficiando as pessoas de baixa renda. Diante da insistência do governador, propôs, então, que
o mesmo desse em troca a criação da 12ª Região Administrativa do Estado à Votuporanga. Respondeu o governador que o prefeito estava querendo muito, chamou sua “tropa” e pé na estrada.
A decisão do prefeito se mostrou acertada e a Saev é nossa.
Em 1984, no mandato do prefeito Mário Pozzobon, foi construído o poço de captação de
água subterrânea (Poço Profundo) na Vila Muniz, com 1.356 metros e vazão de 130 litros p/segundo, abastecendo hoje 35% da população (o superintendente era o Sr. Frutuoso Martins Jurenti).
O Prefeito Mário Pozzobon construiu a segunda adutora a partir da represa até a estação
de tratamento de água, na rua Pernambuco.
Em junho de 1995, o Prefeito Pedro Stefanelli Filho entrega a remodelação do prédio administrativo anexo à Estação de Tratamento de Água, na rua Pernambuco, instalando ainda o laboratório de Bacteriologia, concluindo o reservatório de água no Sistema da Zona Norte e executando mais de 80 quilômetros de ligação da rede de esgotos, chegando a quase 100% das moradias.

SAEV Ambiental
Superintendência de Água, Esgotos e
Meio Ambiente de Votuporanga
Com a nova atribuição pela Lei Complementar 133 de 17 de abril de 2009, a autarquia passa
a ser denominada de SAEV Ambiental, acompanhando a Lei Federal 11445/2007, assumindo além
dos serviços de abastecimento de água potável e de esgotos sanitários, a limpeza pública e ainda
pelas questões relativas ao meio ambiente. A mudança objetivou a melhoria da qualidade de vida
da população, buscando a correta manutenção dos recursos hídricos, do solo, da fauna e da flora
do município. Era superintendente Marcelo Marin Zeitune, administração de Nasser Marão Filho.

Ecotudo
É instalado em 30 de março de 2010, no antigo prédio das Indústrias Reunidas Francisco
Matarazzo, o ECOTUDO Sul, denominado Fabio dos Reis Silva, projeto inovador no Brasil, recebendo menção honrosa do Prêmio Cempre (Compromisso Empresarial para Reciclagem), do
instituto e do Ministério do Meio Ambiente. Projeto amplamente aprovado é ampliado com a instalação do ECOTUDO Norte Antônio Santana de Oliveira em 12 de agosto de 2011 e a seguir com
o ECOTUDO Oeste Andreia Minucelli Guimarães em 22 de dezembro de 2016.
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Ecotudo Norte – Recebimento e reciclagem de materiais. Foto do Arquivo Municipal

E.T.E. -Estação de tratamento de esgotos
A obra foi iniciada no mandato do prefeito Carlos Eduardo Pignatari, quando o superintendente era Walter Trindade. No dia 20 de novembro de 2010, coube ao prefeito Nasser Marão Filho
inaugurar a E.T.E. Estação de Tratamento de Esgotos “Antônio Aparecido Polidoro”, atendendo
100% da rede coletora.
Foram construídos 7 quilômetros de emissários e seu efetivo funcionamento deu-se no
segundo semestre de 2011.( Superintendente Marcelo Marin Zeitune), destacando que o fator
técnico preponderante do emissário é a inexistência de recalque, uma vez que todo o percurso
do emissário é por gravidade.

Estação de Tratamento de Esgotos – E.T.E. Antônio Aparecido Polidoro Localizada na divisa com os municípios de Valentin Gentil e Parisi.
Fonte Arquivo Municipal.

Em 2005 foi inaugurada a Estação de Tratamento de Esgotos “Antônio Fiorentino” em Simonsen.

Diretores e superintendentes do Serviço de Água
Foi nomeado Chefe de Serviço do Serviço de Abastecimento de Água de Votuporanga a
partir de 13/5/1960, o sr. Henrique Augusto Bernardo Preto. Ocupou o cargo de 1º Diretor do
Departamento de Água e Esgotos da Prefeitura, José Gonçalves Toscano (no cargo por 90 dias);
Diretor do Departamento de Água e Esgotos da Prefeitura e o primeiro Superintendente, Frutuoso Martim Jurenti – 1962/1982; Jesus Silva Melo, 1982/1988; Laerte Colato, 1988; Marco Bolzan
Beretta, 1989; Ambrósio Riva Neto, 1989/2000; Valter Trindade, 2001/2008; Wilson Luiz Galis-
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teu, 2008; Marcelo Marin Zeitune, 2009/2012; Oscar Guarizo, 2003/2016; Alexandre Venâncio
de Lima, 2017; Valdecy Antônio Bortoloti – 2017/2020.
Alguns nomes ocuparam temporariamente cargos de direção, entre eles José Dirceu de
Carvalho, Luiz Gustavo Gallo Vilela e Aldo Takao Okoti. Marcelo Marin Zeitune ocupa atualmente
o cargo de Superintendente Adjunto, criado nesta administração.
Para o abastecimento da população urbana e rural de Votuporanga são utilizados os seguintes mananciais: represa de Captação de Água do Córrego Marinheirinho, Poço Profundo da Vila
Muniz, Poços 1 e 2 do Distrito de Simonsen, Poço da Vila Carvalho e o Poço Profundo da Zona
Norte. O Poço Profundo Sudeste entrou em funcionamento em 2 de abril de 2017, e está em conclusão do Poço Profundo Oeste, garantindo o abastecimento da cidade pelos próximos 30 anos.

O ensino em Votuporanga
Na solenidade de inauguração do novo patrimônio, a empresa Theodor Wille & Cia, segundo
a história, reservou terrenos para a igreja, para a futura cidade e ainda outro para a construção
de uma escola que viesse a atender os novos moradores.
Conta a história que a primeira escola particular, ainda de pau-a-pique, teve à frente o professor autodidata Abílio Franco, extremamente culto, oficial de Justiça aposentado, que conforme depoimento da senhora Eunice Guerche, que aparece à esquerda da foto, nos anos 1940/1942,
ficava na rua Tocantins, afirmando ainda que a construção de alvenaria que aparece ao lado era
o prédio do Hotel Municipal (fundo) da família Pozzobon, cuja frente era para a rua Amazonas. O
professor Abílio Franco faleceu anos após em Santos.

Foto da escola, tendo à direita o prof. Abílio e à esquerda Eunice Guerche. Entre os alunos identificamos Adherbal Ronald Gallo e
Lauro Olávio de Azevedo. A construção de alvenaria que aparece à esquerda é o Hotel Municipal da família Pozzobon, que ficava na rua
Amazonas entre Tocantins e Tietê. Foto: Arquivo Municipal.

Dona Eunice, filha do sitiante e carroceiro sr. Francisco Guerche, que por aqui aportou logo
após o ato de inauguração em 1937, e com os demais componentes da família, teve uma importante participação no desenvolvimento do município, deu importante depoimento sobre a história
da nossa cidade.
No dia 13 de março de 1939, chega à nossa cidade a professora Olga Faria Basílio, primeira
professora primária nomeada pelo Estado a chegar por estas bandas. Formada em Ribeirão Preto,
lecionou inicialmente em uma das escolas mistas, a seguir foi transferida para o 1º Grupo Escolar,
e ainda ocupou cadeira no recém-construído Instituto de Educação “Dr. José Manoel Lobo”, onde
se aposentou.
Casou-se com o austríaco Ghünther Hermann Friederch Schamall, funcionário da Theodor
Wille em 1941, passando a assinar Olga Faria Basílio Schamall.
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A pequena cidade empenhava-se para ministrar o ensino às suas crianças, inclusive nas
áreas rurais, levantando escolas muitas vezes com instalações rudimentares e bastante precárias, mas que, com toda certeza e com o empenho dos dedicados professores, cumpriram o seu
papel, formando uma geração de homens e mulheres admiráveis que muito contribuíram para o
desenvolvimento da nossa Votuporanga. Em 1949, funcionavam 7 escolas municipais, 24 classes
no Grupo Escolar e 11 escolas isoladas.

Escola rural nos
anos 1940 – na foto
o prefeito João Leite
– Foto do Arquivo
Municipal.

Já nos primeiros anos, contando sempre com a ajuda e participação da comunidade, tratou a
pequena “vila” de iniciar a construção de uma escola, depois elevada à condição de 1º Grupo Escolar, que logo se mostrou pequena
para a quantidade de crianças,
obrigando-se a constantes ampliações e modificações, até chegar ao
imponente edifício, que, a partir de
1963, passou a abrigar a sede dos
poderes Executivo e Legislativo.

1ª escola construída na rua Pará – Foto do Arquivo Municipal

1944 - Grupo Escolar na rua Pará, comemorando o 7 de setembro, mostrando o crescente número de alunos e a necessidade constante de
ampliação – Foto do Arquivo Municipal.
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As principais conquistas na educação
Muitas foram as conquistas na área da educação, conforme iremos relatar, mas quatro delas tiveram importância fundamental para o início do desenvolvimento educacional, dando ares
de cidade e abrindo caminho para o desenvolvimento intelectual da nossa gente, o 1º Grupo Escolar, o Ginásio Estadual, a da Escola de Comércio e a Escola Normal.

O primeiro Grupo Escolar

1952 - Inauguração da parte frontal do 1º Grupo Escolar onde hoje está instalado o Paço Municipal à rua Pará. Vê-se na foto entre outros,
o Dr. Joaquim Franco Garcia, o prefeito Leônidas Pereira de Almeida, o Srs. Rachid Homsi e Leonel Riva, o servente Sr. Arcelino, os alunos
Denizart Vidigal, Odair (Sapinho), Savério Maranho, Agenor de Souza, Francisco Soler, Rames Cury, Zélia Poiani, Florisvaldo, Shinobu
Nakabashi, José Galera Sanches, Maria Amélia Homsi, Austrigésilo Ferreira da Silva. No fundo, à direita, a casa do Sr. Atílio Beloni. Foto:
Arquivo Municipal.

O 1º Grupo Escolar de Votuporanga foi instituído por decreto publicado em 1/3/1944, com a
integração das Escolas Mistas, que até então abrigavam a educação do patrimônio, e que tinham
como professores, Benedito Lopes de Oliveira, Olga Faria Basílio Schamall, Ada Carnevalli e Ruth
Veiga, professores que passaram a fazer parte do corpo docente do novo estabelecimento.
Iniciou suas aulas tendo como diretor interino o Prof. Benedito Lopes
de Oliveira, enquanto que as professoras Maria de Lourdes Faria Basílio,
Izaire de Azevedo, Mercedes de Oliveira Portugal e Geni Lima Braga constituíram o primeiro corpo de substitutos.
A primeira diretora titular do Grupo Escolar foi a professora Ignacia
de Carvalho Almeida.
A luta foi árdua, poucos eram os recursos da Vila, ainda não transformada em Município. A ampliação da escola iniciada em 1949, agora 1º Grupo
Escolar, contava com o auxílio da população e das colônias, por meio da
Prof. Benedito Lopes de
oferta de material e mão de obra e foi sendo construída aos poucos.
Oliveira - Diretor Interino
Votuporanga mostra a que veio, e, ainda no mesmo
ano da conquista, o pequeno lugarejo assiste à primeira
formatura, contando com os alunos das escolas mistas e
ainda os transferidos.
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Vê-se na ordem o Delegado de Ensino Calisto de Souza Aranha, o Inspetor Francisco Carlos, o Paraninfo Dr. Orlando Van Erven Filho,
a Diretora Ignacia Carvalho Almeida e a Professora Maria de Lourdes Faria Basílio e os alunos Alberto Alves Marques, Antenor Makato
Kawarrala, Aparecido Rosa de Lima, Basílio Ramalho Mata, Edgar Belloni, Faissal Calil Carvalho, Manoel Nogueira, Edelcy Garcia Sagres,
Alice Lopes, Celisa Maria Kawarrala, Faustina Nunes, Gerson Granja, João Mandelli, Frassy de Carvalho, Glicéria de Souza Gomes, Isabel
Alonso, Jandira Carneiro, Leonice Escudeiro, Josefa Anzai, Hélio Franco de Oliveira, Bilto Herrera, Valdomiro Vasconcelo, Waldemar Alves
de Oliveira, Ubirajara Serrano, Salvador Bueno, Luiza Watanabe, Maria Melo, Rosária Antunes, Isaias Casemiro, Pedro Estrela Gonsales,
Nair Esteves Ribeiro, Teresinha Pozzobon, João Sanches, Laurentino Tonin, José Rodrigues, Joaquim da Luz Marques, Pedro Berselli,
Osvaldo Picinin, Otávio Ferraz Arruda, Ortésio Rodrigues e Oridio Rodrigues. Fonte: Secretaria da Educação.

Turma do segundo ano do Grupo Escolar em 1957, aparecendo ao fundo a professora Maria Hercília. Na foto: Melão, Vouney da Silva, João
Bosco Pellattiero, Okimoto, Babá, Ferrari e outros . Foto: Sato, arquivo Buck José.

Por volta de 1950, aproximadamente 300 crianças aguardavam a criação de novas classes,
obrigando o desmembramento do 1º Grupo em novos estabelecimentos.
Assim, em 14 de novembro de 1950, nascia o “2º Grupo Escolar de Votuporanga”, com o
remanejamento das professoras Maria Celeste Machado, Celina Arruda Stein, Yolanda Silva Ibanhez e do professor Bráulio Bento Ramalho.
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Em maio de 1957, o 1º Grupo passa a denominar-se Grupo Escolar “Professora Uzenir Coelho Zeitune”, e em 1º de janeiro de 1963 é inaugurado o novo prédio, na rua Pará, Vila América.
Em 26 de janeiro de 1964, pelo Decreto 42.984, é instituído o “3º Grupo Escolar de Votuporanga”, hoje EEPG “Sarah Arnold Barbosa”, deslocando três classes e ainda os professores Maria
Aparecida Pereira da Silva Abdalla, Florinda Campanelli e Yvone Blundi.

O Ginásio Estadual
Mais uma importante conquista da jovem cidade é
consolidada em 23 de fevereiro de 1948, por meio da Lei nº
75 do governo paulista (Dr. Adhemar Pereira de Barros), o
Ginásio Estadual de Votuporanga.
A escola começa a funcionar em maio do mesmo ano
anexo ao 1º Grupo Escolar, tendo como primeira aluna matriculada a jovem Madalena Comar, e tendo como primeiro
diretor o advogado Joaquim Franco Garcia.
Para ressaltar a importância da conquista, reproduzimos a seguir matéria veiculada pelo jornal Oeste Paulista:
“Hoje, quando já o nosso ginásio abre suas portas para dar
letras aos jovens esfomeados de saber, ecoamos, ainda, a luta titânica dos cidadãos João Gonçalves Leite, Virgílio Mastrocola e Carmelo Grisi e outros anônimos, como um exemplo grandioso a ser
palmilhado por todos nós que aqui labutamos, na esperança de ver
Votuporanga entrosada no rol das principais cidades do Estado e
do Brasil”.
Ginásio Estadual - hoje Memorial UNIFEV,
na rua Pernambuco. Foto Arquivo Municipal.

Em 1949, foi adquirido o terreno para a edificação do
Ginásio e no dia 13 de junho, 4º aniversário da instalação da
Comarca, foi assentada a pedra fundamental.
Mais uma vez a construção dependia de donativos da gente de Votuporanga e, para tanto,
foi aberto um Livro de Ouro e, simbolicamente, cada representante do nosso comércio, da lavoura, do clero e do ensino, fizeram o assentamento de um tijolo.

Escola de Comércio

Famosa fanfarra da Escola Técnica de Comércio Cruzeiro do Sul, desfilando na rua Alagoas, em frente à prefeitura (entre rua S.Paulo e
Amazonas). À direita, o aluno Manoel Anzai. Foto do arquivo Municipal.

A gente empreendedora continuava sua batalha e, no final do ano de 1947, depois de uma
batalha dos srs. Luiz Saltini, Herculano Beretta, Renato Bugelli e Pedro Tagliavini, estava criada
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a Escola de Comércio, que recebeu a denominação de “Horácio Berlinck”, e, em dezembro do
mesmo ano, foram abertas as inscrições para o exame de admissão, inscrevendo-se 32 alunos.
Horácio Berlinck Cardoso - Natural de Santa Catarina, nasceu na ilha de Florianópolis
em 17 de janeiro de 1.868. É patrono da cadeira número 40 da Academia Paulista de Contabilidade. E considerado benemérito dos contabilistas do Brasil.

A escola começa a funcionar anexa ao 1º Grupo, e, em 1952, adquire seus direitos o Prof. Cícero Barbosa Lima Junior, tendo o nome alterado para “Escola Técnica de Comércio Cruzeiro do Sul”.
Em 1955, a escola passa a ser uma sociedade por cotas e constrói o prédio na rua São Paulo,
com uma moderna quadra de esportes e a criação do Grêmio Recreativo e Esportivo, que recebeu
o nome em homenagem ao professor “Renato Bugelli”.
Após 12 anos, a escola passa para a propriedade de Luiz Carlos Cardoso Prado, Nivaldo
Melara, Jurandyr Paggioro e Joaquim da Luz Marques, rebatizada como Colégio Comercial de
Votuporanga.

Escola Normal Municipal de Votuporanga
Pelo decreto estadual 21.268/1952, o Governador Lucas Nogueira Garcez autoriza o funcionamento da Escola Normal Municipal de Votuporanga, anexa ao Ginásio Estadual, sendo seu
diretor o Sr. Waldemar Canciani.
Em 14 de janeiro de 1954 pela Lei 2.591 a Escola deixa de ser Municipal e passa à denominação de Escola Normal de Votuporanga.

A presença do Estado na Educação
Delegacia Regional e Ensino
Sob a responsabilidade da Delegacia Regional de Ensino Prof. Theodomiro Monteiro do
Amaral, criada em 7 de março de 1947 e oficializada em 1955, Votuporanga conta hoje com 9 estabelecimentos do ensino estadual.
“E.E” “Profª. Uzenir Coelho Zeitune”- O 1º Grupo Escolar de Votuporanga, instalado em 1944.

Anos 60 - Professores da Escola Uzenir: 1-Benedito Lopes de Oliveira, 2-Marta Rapassi, 3-Ivete Blundi, 4-Heloisa Mazzoni Zeitune,
5-Romilda Mor Rami, 6-Lidia Garrido, 7-Ormezinda Jatobá, 8-Anita Camargo, 9-Maria Ap. Campos (Ciluca), 10-Ligia Bertoncini Leite,
11-Dirceu Ferreira – Dentista, 12-Vilma Donadio, 13-Clari Brandão Bertoncini, 14-Janete Soares, 15-Hercina Marão Duarte, 16-Maria Ap.
Bolzan Beretta, 17-Martha Soledade de Carvalho, 18-Vera Sanches, 19-Terezinha Ayres, 20-Luiz Micelli-Dentista.
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E.E. “Dr. José Manoel Lobo”: O hoje conhecido “IE” – Instituto de Educação, tem a sua
origem no Ginásio Estadual, e só em 7 de janeiro de 1957, pela Lei 3712, passa a funcionar sob a
denominação “Colégio Estadual Dr. José Manoel Lobo”. Em 27 de maio de 1964 foi inaugurado o
novo prédio.
E.E. “Profª Esmeralda Sanches da Rocha” – A escola foi criada em 29 de novembro de 1957,
com nome de Grupo Escolar do Bairro da Estação.
No ano de 1976, a escola passa a denominar-se EEPG “Professora Esmeralda Sanches da Rocha”.
E.E. “Profª Sarah Arnold Barbosa” – Conhecida como SAB, a escola foi criada em 26 de janeiro de 1964, como 3º Grupo Escolar de Votuporanga, e passa à denominação de Grupo Escolar
“Profª Sarah Arnold Barbosa” em 21 de outubro de 1965.
E.E.”Prof. Cícero Barbosa de Lima Junior” – Teve sua fundação datada do dia 11 de outubro
de 1968, como 3º Ginásio Estadual de Votuporanga e, em 21 de outubro de 1976, passa a denominar-se E.E.P.G. “Prof. Cícero Barbosa Lima Júnior”.
E.E.“Profª Enny Tereza Longo Fracaro”- Criada como EEPG. do Bairro Industrial, hoje Bairro Pozzobon, ganha em 1981, a denominação de E.E.P.G. “Enny Tereza Longo Fracaro”.
E.E. “Profª Juraci Lima Lupo” - Em 26 de janeiro de 1987, foi criada como EEPG do Parque
Residencial Santa Amélia, e em 29 de outubro de 1987, passa a denominar-se E.E.P.G. “Prof. Juraci
Lima Lupo”.
E.E. “Sebastião Almeida Oliveira” - Criada em 1992 com a denominação de EEPG de 1º Grau
do Bairro São Cosme e Damião, em 1994, passa a denominar-se E.E.P.G. “Sebastião Almeida de
Oliveira”.
E.E. “Profª Maria Nívea Costa Pinto Freitas” – Sua criação deu-se no ano de 1993, como
EEPG Conjunto Residencial Parque das Nações I, e, em 1993, passa a denominar-se E.E.P.G. “Profª. Maria Nívea Costa Pinto Freitas”.

A rede municipal de ensino
Escola Municipal de Educação Infantil – EMEI
Emei “Alberto Ferreira Lopes” – Foi criada como Centro Comunitário da Vila Paes, posteriormente Escola Municipal de Educação Infantil.

Centro Municipal de Educação Infantil - CEMEI
Cemei “Dr. Abílio Calile” – Inaugurado em novembro de 2002, atende berçário, maternal e
pré-escola.
Cemei “Amélia Lucinda de Jesus” - A escola foi criada com a designação de “CEMEI DO
BAIRRO POZZOBON”.
Cemei “Ana Ferreira dos Santos” - A escola foi criada em 9 de outubro de 1996.
Cemei “Aracy Panazzolo de Mattos” – sendo inicialmente Centro Integrado Escolar, depois
Centro Municipal de Educação Infantil.
Cemei “Benedita Alves de Oliveira” - O CEMEI “Benedita Alves de Oliveira” está situado a
Rua São Paulo, nº 1610, no distrito de Simonsen.
Cemei Profª “Elza Maria de Souza Fava Figueira” - Em 9 de maio de 2002.
Cemei “Prof. Floriano Marzochi” – sua criação como Centro Municipal de Educação Infantil, deu-se em 29 de junho de 2011.
Cemei “Helena Buzato Rigo” – Foi criado como Centro Infantil e Pré-Escola em 25 de março
de 1986.
Cemei “José Modesto Sobrinho” (Cazeca)– Criado em 8 de junho de 1990 como Centro Infantil Municipal.
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Cemei “Luiza Giacomini” – Anteriormente Cemei do Loteamento Jardim Residencial Monte
Verde.
Cemei Profª. “Maria Aparecida Barbosa Terruel” – Ex Centro Infantil do Parque Residencial
Santa Amélia.
Cemei Profª “Maria Lygia Bertoncini Leite” – fundada no dia 9 de maio de 2002.
Cemei Profª “Mercedes Fernandes de Lima” – No início (1999) Centro Municipal de Educação Infantil.
Cemei Profª. “Orozília do Carmo Ferreira” – Ex Centro Infantil do Conjunto Habitacional
Parque CECAP – Votuporanga B.
Cemei “Terezinha Guerra”– criado 26 de maio de 2003 no Jardim Santo Antonio.
Cemei “Prof. Valter Peresi” – Ex Cemei da Vila Paes criado em 27 de fevereiro de 2014.
Cemei “Profª. Vania Claudia Guerche Grund” inaugurada no Jardim Itália em 30 de agosto
de 2018.
Cemei Profª “Vandira Figueira da Costa Zacarias” – Pacaembú – Pque BH II.

CEM – Centro de Educação Municipal – Ensino Fundamental
Cem “Anita Liévana de Camargo” – sua criação deu-se em 16 de junho de 2004.
Cem “Prof. Benedito Israel Duarte” - Criado em 05 de agosto de 1999.
Cem “Prof Clary Brandão Bertoncini” – Instalada em 4 de março de 1976 como EEPG da Vila
das Paineiras. Passou à administração municipal em 1998.
Cem “Deputado Narciso Pieroni” –14 de novembro de 1950, (2º Grupo Escolar de Votuporanga).

Término da construção da Escola Deputado Narciso Pieroni – Foto do Arquivo Municipal.

Cem “Faustino Pedroso” – Com nome original de Grupo Escolar do bairro Santa Luzia, foi
criado em 1965 pela Secretaria de Estado da Educação. Em 20 de outubro de 1981, a escola passou
a atender crianças com necessidades especiais.
Cem “Prof. Geyner Rodrigues” – A princípio escola estadual, com a denominação de EE
“Sebastião Almeida de Oliveira”.
Cem “Profª Irmã Pansani Marin” – por Ato de 9, publicado no DO de 10 de dezembro de
1968, foi criado como Grupo Escolar da Vila Muniz.
Cem “Profª Maria Izabel Martins Oliveira” (MIMO) – Criado em 1964 como Grupo Escolar
do Jardim Alvorada.
Cem “Profª. Maria Martins e Lourenço” – A Escola foi criada através do decreto nº 6348 de
16 de janeiro de 2002, constituída pelo desmembramento da E.E.”Enny Tereza Longo Fracaro”.
O Cem. “Profª. Neyde Tonanni Marão” – localizado no Bairro Jardim das Palmeiras, foi municipalizada no dia 3 de janeiro de 2002.
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Cem “Prof. Valdir Gonçalves de Lima” - municipalizada no dia 3 de janeiro de 2002, está
localizada no Bairro Residencial Bortoloti.
Cem “Prof. Orozimbo Furtado Filho” – foi criado no ano de 1950, como Grupo Escolar de
Simonsen. A escola sofreu processo de municipalização em 1 de março de 2010.

O Ensino Superior em Votuporanga
FEV – Fundação Educacional de Votuporanga
A jovem cidade, com seus 29 anos já sonhava com uma escola superior que viesse a beneficiar os jovens, que até então se deslocavam aos grandes centros em busca do conhecimento
universitário.
O sonho torna-se realidade em 30 de abril de 1966, quando o prefeito Dalvo Guedes, à
frente de um grupo de desenvolvimentistas, pela Lei 751/1966, cria em regime de autarquia a
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Votuporanga - FACLE, para ministrar inicialmente
os cursos de Ciências Físicas e Biológicas, Pedagogia e Letras, sendo seu primeiro diretor o professor Laerte Miola.
Contou o prefeito com a importante contribuição de uma comissão formada pelos professores Luiz Garcia de Haro, João Antônio Nucci, Iris Barbieri, Cicero Barbosa Lima, Benedito
Israel Duarte e Floriano Marzochi, contanto ainda com o apoio do Rotary Club, do Lions Clube e
da Maçonaria.

Manifestação de alunos da rede de ensino em comemoração à grande conquista educacional. Foto: Acervo Família Marzochi

Em 18 de julho do mesmo ano, pelo decreto 1003, foi instituído o emblema distintivo da nova
faculdade, encimado pela frase em latim “Culturam Spargere” (semeando a cultura).
Estruturaram-se laboratórios, criaram-se cargos e a escola começa a ministrar suas aulas
em julho de 1968 no prédio do antigo Ginásio Estadual
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Campus 1. Fotos: André Luiz Dionízio Takahashi

Em 1º de julho de 1970, já no mandato do prefeito Hernani de Matos Nabuco, a jovem autarquia é transformada na Fundação Educacional de Votuporanga, projeto elaborado por uma
comissão formada pelo professor Luiz Garcia De Haro, Benedito Israel Duarte, João Antônio
Nucci, Walter Muller e Aluízio Buzato, assumindo a administração um Conselho de Curadores
representativo da nossa sociedade, que elege a Diretoria Executiva e o Conselho Fiscal.
Em 1971, a Fundação passa a vincular-se ao Conselho Federal de Educação, vínculo que perdurou até 1978, quando passa à jurisdição do Conselho Estadual de Educação.
No ano de 1973, são autorizados a funcionar os cursos de Matemática e Ciências Biológicas,
e reconhecidos os cursos de Pedagogia, Letras e Ciências da FACLE.
O prefeito Luiz Garcia de Haro contou com a importante ajuda, entre outras, da Loja Maçônica União Universal 50, para audiência com a sra. Ester de Figueiredo Ferraz, Secretária da
Educação do Estado de São Paulo, e membro do Conselho Federal de Educação, e ainda buscando
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Membros da Loja União Universal 50 em São Paulo. A partir da esquerda Joaquim
Ferreira da Costa, Elia Mikael Haddad, Waldir Gonçalves de Lima, Governador
Carvalho Pinto, Delc Gianotti, Aristides Gallo e o prefeito Luiz Garcia de Haro em
audiência com o governador. Foto do Arquivo Municipal.

a aproximação e o apoio do Grão
Mestre do Grande Oriente de São
Paulo e do Grão Mestre do Grande
Oriente do Brasil em Brasília, para
que fossem recolocados em pauta
os interesses da Fundação Educacional de Votuporanga.
Em setembro do mesmo ano,
é autorizado o funcionamento da
Faculdade de Ciências Contábeis e
Administrativas de Votuporanga, a
FACICA.
Em março de 1976, é anexado
ao patrimônio da FEV o prédio do
antigo Centro de Puericultura, na
confluência das ruas Pernambuco

com a Paraná, hoje Campus 1.

Alunos na FACLE e na FACICA no Campus 1. Foto: Arquivo Municipal.

A partir do ano de 1986, a FEV dá um novo salto qualitativo, com a criação do Colégio OBJETIVO, hoje Colégio UNIFEV, e da FREV- Fundação Rádio Educacional de Votuporanga, mantenedora da Rádio e TV Unifev.
Projetando uma nova dinâmica para a escola, mesmo enfrentando “conselhos” políticos
adversos, a FEV em 4 de dezembro de 1990, depois de 12 anos filiada ao Conselho Estadual, volta
à jurisdição do Conselho Federal de Educação, ato preparatório para o salto mais significante em
busca da Universidade.
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Documento disponibilizado na rede social Google. Ministério da Educação.

No ano de 1991, continuando a marcha rumo à sonhada Universidade, foi feita a unificação
da Facle e da Facica, sob uma nova sigla, a FIV – Faculdades Integradas de Votuporanga.
A FEV procura, a partir daí adequar-se ao novo projeto, fazendo altos investimentos na
biblioteca, nos laboratórios, na qualificação de seu corpo docente e protocola no Conselho um
pedido de novos cursos, preparando-se para a nova etapa, em que constava, entre outros o curso
de Direito e cursos da área médica, já com vista ao sonhado curso de Medicina.
Foi uma luta com muitas idas à Brasília, até que o MEC – (Ministério da Educação e Cultura), reconhece as dificuldades das escolas particulares em relação às pesquisas e a outras obrigações inerentes a uma Universidade e cria os Centros Universitários.
A FEV, que vinha há tempos fazendo a lição de casa, atendendo sempre com qualidade às
exigências do Conselho, foi uma das beneficiadas, conseguindo, em 2 de dezembro de 1997, a
transformação da FIV - Faculdades Integradas de Votuporanga em Centro Universitário de Votuporanga, ganhando autonomia para a criação de novos cursos. Passa então, a usar a sigla CEUV
- Centro Universitário de Votuporanga. Para tanto, ganhou o apoio do prefeito Atílio Pozzobon.
Mais uma etapa marcante na história da FEV estava concretizada.
Em 3 de outubro de 2.002, o Centro Universitário deixa de ser o CEUV e passa a adotar a
sigla UNIFEV – Centro Universitário de Votuporanga, proposta do diretor Diogo Mendes Vicentini, aprovada e adotada pela diretoria e Conselho de Curadores.
Em 13 de junho de 2002, Lei 3528, a FEV recebe da Prefeitura do Município, por meio de
doação com encargos, a área de 652.461,07 m², onde está construída a Cidade Universitária,
Campus 2, fruto de uma negociação tripartite entre o CEETEPS-Centro Estadual de Educação
Tecnológica Paula Souza, Prefeitura do Município e FEV-Fundação Educacional de Votuporanga,
ficando obrigada a ceder por doação ao CEETEPS uma área rural de 58.44.37 hectares, o Sitio
Santa Maria e ainda contribuir com R$ 800.000,00 como parte dos investimentos necessários à
instalação do ETAE na nova área. Governava a cidade Carlos Eduardo Pignatari e presidia a FEV
Marcos Garcia Laraya.
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Campus 2 – Cidade Universitária. Foto: André Luiz Dionízio Takahashi

Em 2012, depois de muita luta e enorme expectativa a FEV, Votuporanga e região, recebem mais uma importante notícia:
É AUTORIZADO PELO MEC O CURSO DE
MEDICINA PARA VOTUPORANGA.

Foto do arquivo da UNIFEV

Hoje, graças ao trabalho de muitos,
autoridades, professores, funcionários e
sociedade, Votuporanga se orgulha da UNI-

FEV, reconhecida e respeitada em todo o país.
Reverenciamos, em nome dos presidentes, todos aqueles que contribuíram para a grandeza
da Fundação Educacional de Votuporanga, assumindo gratuitamente a administração da FEV, e,
ainda, as entidades que compõem o Conselho de Curadores, funcionários e professores que muito fizeram pela e para a entidade.
Ultimatum Fava (70/72 e 73/75), João Antônio Nucci (75/76), José Garcia Martins (76/77
e 78/79), Armando Raphael D’avóglio (79/81 e 81/83), Ademir Rodini Engrácia (83/84), Lindolfo
Pellegrini (84/85/86/87), Joaquim Figueira da Costa (87/89), Diogo Mendes Vicentini (89/91),
Dorival Alfredo Veronezi (91/93), Valdevir Davanço (93/94), David Mendonça Pontes (94/97), Jerônimo Figueira da Costa Filho (97/2000), Marcos Garcia Laraya (2000/03), Celso Luiz Alves do
Santos (03/05 – 16/18), João Edson Rodrigues Agostinho (05/08), Nelson Thomé Seraphim Júnior
(09/12 –12/15), Celso Penha Vasconcelos (18/21).
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Votuporanga possui ainda como opção para
educação superior:
IFSP – Instituto Federal São Paulo
Campus Votuporanga

IFSP – Campus Votuporanga inaugurado em 8 de agosto de 2011. Foto – Lima Castro Arquitetura.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – IFSP, é uma autarquia
federal de ensino fundada em 1909, como Escola de Aprendizes Artífices, e que, durante seus 105
anos de história, recebeu, também, os nomes de Escola Técnica Federal de São Paulo e Centro
Federal de Educação Tecnológica de São Paulo. Com a transformação em Instituto, em dezembro
de 2008, passou a ter relevância de universidade, destacando-se pela autonomia.
O Instituto Federal – Campus Votuporanga, iniciou suas atividades no ano de 2011, tendo
suas instalações inauguradas em 8 de agosto do mesmo, ano está certamente entre as maiores conquistas do Município e região, oferecendo gratuitamente os cursos de Bacharelado em
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
Licenciatura em Física e ainda 6 cursos técnicos a mais de 1000 alunos, contando com um corpo
docente de 70 professores.
Em Votuporanga foi autorizado a iniciar suas atividades pela Portaria Ministerial nº 1170 de
21 de setembro de 2010, abrindo suas portas em 10 de janeiro de 2011, contando para esta conquista, além da força política, com o empenho do comerciante Halim Ibrahim Haddad.

Faculdade Futura Votuporanga
O Instituto de Ciência, Educação e Tecnologia de Votuporanga (ICETEC), é o órgão mantenedor da Faculdade Futura, instituição de ensino superior, privada, que oferece cursos de Graduação EAD, Graduação Presencial, Tecnológicos e de Pós Graduação.
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UAB – Universidade Aberta do Brasil
Polo de Apoio Presencial da Universidade Aberta do Brasil
A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado por universidades públicas que
oferece cursos de nível superior para camadas da população que têm dificuldade de acesso à
formação universitária, por meio do uso da metodologia da educação à distância. O público em
geral é atendido, mas os professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação,
seguidos dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados, municípios e
do Distrito Federal.
A UAB – Polo Votuporanga, é mantido pela Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de
Educação e oferece os cursos de Especialização e de Graduação.

Fatec – Faculdade de Teologia e Ciências
Instituição de ensino superior, particular, fundada em 14 de janeiro de 2005, com curso superior de graduação em Teologia, bacharelados, especialização e cursos técnicos profissionalizantes.

O ensino técnico e profissionalizante
Colégio Técnico Agrícola
Votuporanga planejava o seu futuro e, para assegurá-lo, escolhe o caminho da educação
sonhando com o ensino técnico e, para tanto o prefeito Dalvo Guedes remete à Câmara a Lei
976/1968, autorizando a criação de um Colégio Técnico em Votuporanga. No tempo restante do
mandato não foi possível realizá-lo.
No ano de 1969, já no mandato do prefeito Hernani de Mattos Nabuco, a Lei municipal 1.113
autoriza a prefeitura adquirir de vários proprietários uma área de 43 alqueires e 3.820 m², destinada à instalação de uma Estação Experimental Agrícola, partindo no início para o plantio da
Amora, alimento dos bichos da seda, do Maracujá, da laranja e aves de corte e postura.
O plano sofre alteração e, pela lei municipal 1180/1970, o poder executivo fica autorizado
a celebrar convênio com a Secretaria de Estado e Negócios da Educação, objetivando a criação,
instalação e funcionamento do Colégio Técnico Agrícola Estadual de Votuporanga, fato consolidado pelo decreto estadual 52.553 de 6 de novembro de 1970 do governador Roberto Costa de
Abreu Sodré, ficando o município compromissado a ceder ao Estado no prazo de 5 anos uma área
de 50 alqueires, com as respectivas obras e edificações. O Município trabalha rápido e já em 1971
disponibiliza ao Estado os 43 alqueires, antes destinado à Estação Experimental.
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“Iniciam-se as construções necessárias, alojamentos, cozinha, refeitório, salas de aula, que receberam os primeiros alunos no dia 12 de abril de 1971. Refeitório e salas de aulas em piso de “chão
batido”, dormitório sem forro e paredes não rebocadas. Curral era o existente, assim como a pocilga.
Inicialmente o colégio oferecia os cursos de Monitor Agrícola, que era como um supletivo,
uma vez que visava atrair os filhos de agricultores que não haviam completado o curso primário,
e o de Técnico em Agropecuária.
Havia uma grande união entre alunos, funcionários e os professores Carlos Alberto Araújo
Almeida, Lolay Dumara de Jesus Toloni, Abrão Grade Diniz, Dalila Clara Nabuco Leva, Dagoberto
Mira Alves, Cristina Sócio Martins, Bernadete Almodova Totti, Vitor Jorge Tarasconi, Hélio Tamada, Magino Junqueira, Hamilton Godoy, Marlene Mira Alves, Amaury Rugno, Flávio Beloni, Ederval Gregório, Nadyr Penha Gregório, época em que foi criado o Grêmio Estudantil 12 de abril”.
Contribuiu João Isaac de Macedo, o Catraca e lolay Dumara de Jesus Toloni.

Os 540 alunos da primeira turma iniciada no ano de 1971, em regime de internato, dos quais
não foi exigido a conclusão do então ginasial, cursaram por um período de dois anos e meio,
saindo da escola com o título de Monitor.
Foi seu primeiro diretor o Agrônomo, professor Abilio Calile, seguido de Benedito Vieira
Miranda, Carlos Alberto de Araújo Almeida, Esmeralda Goes Roma, Uélinton Garcia Peres, Lucia
Helena Romitelli, Ana Rosa Marcolino, Lolay Dumara de Jesus Toloni e Luciano Paulo Salício.
Criado o PLAMIVO - Plano de Amparo e Incentivo Industrial de Votuporanga, em 1975, no
mandato do prefeito Luiz Garcia De Haro, parte da gleba (9 alqueires e 5.190,25m²) é destinada
à área de expansão industrial.
No dia 17 de outubro do ano de 1978, governo de Paulo Egydio Martins, a escola recebe, por
indicação do Deputado Estadual Votuporanguense Áureo Ferreira, o nome de Escola Estadual de
2º Grau de Votuporanga “Frei Arnaldo Maria de Itaporanga”.
No ano de 1992, Decreto 37735, a escola passa a integrar a Secretaria de Estado da Ciência,
Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e em 1993 passa à coordenação e supervisão do CEETEPS-Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza.
O Estado aguardou por anos a doação definitiva do imóvel o que não chegou a acontecer,
até que no ano de 2002 no mandato do prefeito Carlos Eduardo Pignatari, em uma negociação tripartite, CEETEPS-Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Fundação Educacional
de Votuporanga-FEV sob a presidência do engenheiro Marcos Garcia Laraya e Prefeitura do Município de Votuporanga, o município aliena à CEETEPS um prédio localizado na rua Ceará, para
a instalação dos cursos urbanos, enquanto a FEV disponibiliza uma área de 58.44,37 hectares à
CEETEPS e ainda R$ 800.000,00 para fazer frente aos investimentos necessários às novas instalações, inauguradas no ano de 2006, comprometendo-se o Centro Estadual com a desocupação
gradual da área onde até então funcionava o Colégio Técnico Agrícola, para nela ser instalado o
Campus 2 da Fundação Educacional de Votuporanga.
Atualmente a escola oferece na área rural os cursos Técnico em Agricultura, Produção de
Cana de Açúcar, Zootecnia, Ensino Médio Integrado à Produção Agropecuária e Agrimensura.
Na área urbana cursos técnicos (ensino médio) de Administração, Informática, Contabilidade e
Desenvolvimento de Sistemas.
Abrimos um espaço especial para lembrar um fato que ficou gravado na nossa gente: para
divulgar o plantio do maracujá, em um dos aniversários da cidade nos anos 70, foi abastecido
um caminhão pipa, que ficou estacionado na rua São Paulo, distribuindo gratuitamente a todos o
suco da fruta.

Fuvec – Cemad
Por volta do ano de 1995, com o extraordinário desenvolvimento da indústria em Votuporanga, tornou-se necessária a capacitação da mão de obra, foi quando a AIRVO - Associação
Industrial da Região de Votuporanga iniciou um movimento em busca da qualificação e do ensino
profissionalizante.
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Governava a cidade Pedro Stefanelli Filho; era presidente da AIRVO, Sérgio Luiz Braga;
presidia a FEV, David Mendonça Pontes; estava à frente do Legislativo, Américo Adauto Leva, e o
trabalho contava com a importante contribuição do engenheiro João Araújo Pinto Neto.
Para concretizar a busca de recursos junto ao governo, foi necessária a criação da FUVEC
– Fundação Votuporanguense de Educação e Cultura, em 27 de maio de 1999, para gerir e manter
o CEMAD.
A prefeitura disponibilizou um prédio no valor de R$178.241,74, à Rua Barão do Rio Branco
193, Vila Paes, e a AIRVO e FEV, R$1.000,00 cada, formando o patrimônio da nova fundação.
Vem a seguir mais uma grande conquista: O SENAI, que assume a área pedagógica, ficando
a FUVEC responsável por parte das despesas. Em agosto de 2001, teve início as aulas da primeira
turma do Curso de Marceneiro.
De lá para cá, mais de 22.000 jovens foram capacitados pelo CEMAD/SENAI, mostrando o
acerto da iniciativa de 1999.

Missão Técnica em visita a Bento Gonçalves em busca de conhecimentos para a instalação da Fuvec/Cemad – Da esquerda Valdevir
A.Pires, Sérgio Luiz Braga, Dejair Martinez, Pedro Stefanelli Filho, Dalila e Américo Adauto Leva, João Araújo Pinto Filho, Paulo Salgueiro,
Rames Cury, Vanderlei Passoni e Evanir Peixoto. Foto do Arquivo Municipal.

Espaço Empresarial
David Mendonça Pontes
O Espaço Empresarial David Mendonça Pontes é uma parceria entre a Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo e a Prefeitura do Município de Votuporanga, por meio da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e seu objetivo é capacitar mão de obra, estimular o
empreendedorismo, e a geração de emprego e a renda da população.
Paralelamente à Escola, o Espaço Empresarial possui ainda uma incubadora de empresas,
que agrega empresas nascentes, apoiando-as e orientando para um crescimento saudável.

CTMO – Centro de treinamento de mão de obra
Altino Regiani
A Lei nº 1225, de 27 de maio de 1971, na gestão do prefeito Hernani de Mattos Nabuco, autorizou a Prefeitura do Município a celebrar convênio com a Caixa Estadual e o MEC, para que
fosse instalado em Votuporanga o Centro de Treinamento de Mão de Obra.
Atualmente o CTMO faz parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferece 20
cursos próprios e em parceria, a aproximadamente 800 alunos.
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A rede particular de ensino em Votuporanga
MICROLINS - Escola profissionalizante
Franquia aberta em Votuporanga em 25 de janeiro de 1995. Em suas unidades, a Microlins
oferece mais de 40 opções de cursos profissionalizantes nas áreas de administração e negócios,
atendimento, vendas, turismo, saúde e idiomas.

Colégio Comercial
Sociedade Educacional Votuporanga
Sobre a direção do professor Nivaldo Melara e tendo ainda como sócios os professores Jurandyr Paggioro e Joaquim da Luz Marques, o Colégio Comercial, além dos cursos técnicos, atua
ainda com cursos profissionalizantes de rápida duração. Desde o ano de 1999, foi credenciado
junto ao Conselho Estadual de Educação a ministrar ensino à distância – fundamental e médio.
Hoje o Colégio Comercial conta com 19 Polos (Escolas subordinadas ao Colégio) em todo o
Estado de São Paulo e em 2004 o Colégio passou a ser parceiro da UNOPAR - Universidade Norte
do Paraná, oferecendo mais 18 opções de cursos semipresenciais e online além de 40 opções de
pós-graduação.
A rede particular de ensino vem dando uma inestimável contribuição à formação educacional em Votuporanga. Escolas tradicionais se juntam a novos empreendimentos, oferecendo
formação em todos os níveis às crianças, jovens e adultos.

Escola Adventista – Instituição Paulista Adventista de
Educação e Assistência Social
Uma das pioneiras em Votuporanga, a Escola Adventista, foi construída em 1956, com o
nome de Escola Primária Adventista, mais tarde Escola Primária Tiradentes, e, agora, Escola Adventista de 1º Grau Tiradentes.

Escola de Educação Passo a Passo de Votuporanga
A Escola de Educação Passo a Passo foi fundada no dia 16 de março de 1998, e oferece vagas
na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Pré-Vestibular.

Dinâmica - Escola de Educação Básica de Votuporanga
A “Cooperativa Regional de Ensino de Votuporanga” (Coopevo) é a mantenedora da Dinâmica – Escola de Educação Básica, fundada no dia 1 de outubro de 1992.

Piconzé – Sociedade Educacional 8 de agosto.
O Sistema Educacional Piconzé.
Motivados pelo personagem Piconzé e após conhecerem o parque Diverlândia, na cidade
do Rio de Janeiro, Paulo Amaury Cappelano Rugno e a esposa Marlene Alves Rugno, lançaram
aqui em Votuporanga em 1º de maio de 1973 a DIVERLÂNDIA PICONZÉ, atendendo o Jardim de
Infância e o Pré-Primário.
Tendo alcançado sucesso nesta empreitada, já no ano de 1976 é criado o PICONZÉ – ESCOLA DE 1º GRAU, que funcionou inicialmente nas dependências da hoje UNIFEV, mudando-se após
2 anos para prédio próprio na rua São Paulo e é criada a primeira classe de 5ª série, utilizando
como base o Sistema Positivo de Ensino.
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O tempo passa e o Piconzé é sucesso no mundo da educação e oferece já no ano de 1989 o
2º grau, adotando o Sistema Anglo de Ensino. 13 anos após, os diretores Amaury e Marlene voltam às origens e iniciam o PICONZÉ – ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, mas continuando na
sociedade.
Mais tarde, em 26 de fevereiro de 2003, um novo passo do Sistema Piconzé, o CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL – RISCO & RABISCO, oferecendo educação infantil, creche, pré-escola,
educação básica e ensino regular.

Escola de Educação Infantil
Camorin de Votuporanga
No ano de 1988, as professoras, Maria Leda Nabuco de Campos e Theresa Maria Hernandez
Morini, juntamente com o administrador de empresas Reynaldo Záccara Campos, formalizaram
um novo conceito em educação infantil na cidade.
O nome inicial era para ser Curumin e, em seguida, a opção seguiu para Camorin, na verdade a junção de sobrenomes das sócias proprietárias: Campos e Morini, com a figura de um
indiozinho, na cor vermelha como logomarca.
No mês de julho do ano de 2011, a Escola Camorin passou a pertencer ao empresário de
educação Hélio César de Marchi Leite.

Colégio CELTAS
Foi criado no ano de 1994 como UNIVEST (Celtas Vestibulares) para atuar em curso preparatório para vestibulares. Já em 1998 transforma-se no Colégio Celtas e, no ano de 2011, a escola
começa oferecer cursos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, ampliando, no ano de 2015, para
o ensino Fundamental do 1º ao 5º ano.

Colégio UNIFEV
No ano de 1976, a Fundação Educacional de Votuporanga, instalou a Escola Votuporanguense de Ensino de 2º Grau / EVESG, abrangendo os cursos de Formação Profissional Básica – Setor
Primário e Habilitação Específica de 2ª Grau para o magistério.
No dia 9 de dezembro do ano de 1988, foi transformada em “Escola Votuporanguense de
Ensino de 1ª e 2ª grau”, passando a utilizar o Sistema de Ensino Apostilado / Objetivo, e no ano
de 1998 passa à denominação de Escola Votuporanguense de Ensino (EVE) e posteriormente em
2003, Colégio UNIFEV.

O Sistema S
Esse é o termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas
para o treinamento profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica,
que além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm raízes comuns e características organizacionais similares.

Senac – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
O Senac São Paulo já se fazia presente na comunidade votuporanguense desde meados dos
anos 50 com a realização das ações da “Universidade do Ar” por meio do Curso Comercial Radiofônico, desenvolvido na metodologia de ensino a distância via rádio e correspondência e, nos
anos 70 promoveu a 1ª FIP - Feira de Informação Profissional de Votuporanga com a finalidade de
colocar ao alcance de todos da comunidade, de maneira especial os jovens, uma gama de informações relacionadas com a qualificação profissional, natureza das atividades pertinentes a cada
ocupação, mercado de trabalho, entre outras.
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Jornal Oéste Paulista
11 de julho de 1948
Votuporanga

Em 24 de setembro de 1978, o PAS Polo Avançado Senac “Oliveiros Zeituni”
manteve constante a educação profissionalizante oferecida à comunidade votuporanguense através de cursos e palestras,
ação que permaneceu em funcionamento
até início de 1984.

Cerimônia de assinatura de convênio do Polo Avançado Senac Votuporanga – Prefeito João Antônio Nucci, Deputado Estadual Áureo
Ferreira, diretores do SENAC-São Paulo, Edward’ Coruripe Costa e Luiz Rivoiro. Foto: Wilton Antônio de Souza

Mais tarde, em 12 de fevereiro de 1996, os representantes
do Senac São Paulo e da Prefeitura do Município de Votuporanga assinaram o instrumento
de cessão de uso de um imóvel,
em regime de comodato por 50
anos, negociação que contou
com a importante participação
de João Herrera Martins,(presidente do Sindicato do Comércio
Varejista, designado patrono da
Unidade em 2002 pelo Conselho Regional do Senac São Paulo, homenageado oficialmente
em 4 de novembro de 2005), de
Pedro Stefanelli Filho, Prefeito
do Município de Votuporanga;
de Américo Adauto Leva, Presidente da Câmara Municipal; Moderna Unidade do Senac Votuporanga. Foto: Senac
e de Paulo Rapassi, empresário
local.
O prédio já reformado e com todos os ambientes prontos para uso da comunidade foi abençoado pelo Padre José Américo, da Paróquia Santa Joana e recebeu, nesse mesmo dia, 15 de maio
de 1997, a imprensa local para apresentação das novas instalações.
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Abram Abe Szajmam presidente da Federação do Comércio – inaugura Senac Votuporanga, na presença da senhora Solange
Pozzobon, primeira dama do Município e o sr. Reginaldo Oscar Pereira Presidente Regional do Senac – Foto Senac

O Senac de Votuporanga tem promovido uma importante atuação junto à população da
cidade e região, proporcionando programas de saúde e educação, além de campanhas voltadas à
comunidade. Além disso conta com parcerias de empresas, órgãos públicos e instituições votuporanguenses para concretização de muitas dessas ações.

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENAI Votuporanga - Unidade Autônoma – Senai/Cemad
O SENAI iniciou suas atividades em Votuporanga no dia 11 de junho de 2001, após formalizar
uma parceria com o CEMAD-Centro da Madeira e do Mobiliário, assumindo a área pedagógica.
Posteriormente, o SENAI adota a sigla SENAI/CEMAD e passa a trabalhar também como
uma unidade autônoma, atendendo mais de 570 indústrias do mobiliário da região e ampliando
seu atendimento às mais diversificadas atividades industriais.
Em outubro de 2013, teve início a construção, feita pelo SENAI, do novo prédio para acomodar as instalações da escola, ampliando de pouco mais de dois mil metros para mais de nove mil
metros quadrados, unidade inaugurada em agosto de 2018.

SEBRAE

Solenidade de inauguração. Da esquerda Izis de Castro Câmara,
Sylvio Goulart Rosa Junior, Pedro Stefanelli Filho e Américo
Adauto Leva.

O escritório regional do Sebrae-Votuporanga atende 54 cidades da região e foi instalado no ano de 1994, depois de árdua luta comandada pelo presidente do Sindicato do Comércio
Varejista João Herrera Martins, que contou com
o importante apoio do sr. José Candeo, presidente do Sindicato Rural de Jales, membro do
Conselho do Sebrae-sp., e, ainda, do prefeito
Pedro Stefanelli Filho e do presidente da Câmara Américo Adauto Leva e também do Presidente do Sindicato Rural de Votuporanga, Juvenal
Domingos Martins Lopes.

106

Nova sede do Escritório Regional inaugurada no ano de 2008. Foto Sebrae.

SESI – Serviço Social da Indústria
A unidade do SESI de Votuporanga iniciou suas atividades no ano de 2009, em área de aproximadamente 30.000 m² doada pelo Município para a instalação do SESI e do SENAI, no ano de
2008, nas salas do antigo Campus Sul da Unifev.
A partir de 22 de março de 2013, passa a funcionar nas modernas instalações inauguradas, onde
atende mais de 400 alunos, a partir do 1º ano do ensino fundamental, até o 3º ano do ensino médio.

Escolas Especiais
APAE de Votuporanga- Escola de Educação Especial
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Votuporanga tem como missão promover e articular ações de defesa de direitos, prevenção, orientação, prestação de serviços e apoio
às famílias, está direcionada à melhoria de qualidade de vida da pessoa com deficiência e à construção de uma sociedade justa e solidária.
Realizou sua primeira Assembleia Geral no dia 16 de outubro de 1972, no Centro do Professorado Paulista e, para iniciar os trabalhos foi escolhido para exercer a presidência o Sr. Rui
Massuya e para secretário o Sr. João Martins. Hoje funciona em sede própria com endereço à rua
Tietê, 4860.

Afupace Recanto Tia Marlene Escola de Educação Especial
A Associação Fraterna da União dos Pais e Amigos das Crianças Especiais – Recanto Tia
Marlene, surgiu no ano de 1996, por iniciativa de quatro famílias com crianças autistas e hiperativas. Atende ainda o projeto Criando Asas, atendendo crianças de 0 a 6 anos e 11 meses.
Propõe-se a trabalhar a estimulação das crianças, com foco ao seu desenvolvimento, preparando os pais para lidar com os problemas apresentados pelos filhos.
Está estabelecida em sede própria à rua Dirceu Esteves Garcia, 2497.
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Escolas Filantrópicas
Irmã Elvira Centro de Educação Especial.
Creche Irmã Elvira
Mantida pela Associação Beneficente Irmão Elvira, fundada no ano de 1954, a creche Irmã
Elvira foi inaugurada em 07 de março de 1980, com o objetivo de atender crianças oriundas de
famílias carentes.
Em cumprimento às normas gerais da instituição, a Creche Irmã Elvira adota como missão o
cuidado, a educação e a proteção, entendendo a criança como um ser humano integral em constante crescimento e desenvolvimento, interagindo intensamente com o seu meio social. Atende
Berçários de 4 meses a 1 ano e Maternal de 2 a 3 anos.

Irmão Mariano Dias Centro de Educação Especial.
A Associação Beneficente “Irmão Mariano Dias” nasceu com o propósito de desenvolver
ações que possam minorar, pelo menos em parte, a aflição e as agruras que atormentavam e
atormentam tantos seres humanos, principalmente a população instalada em bairros periféricos.
Suas atividades se iniciaram em 27 de setembro de 1985, em sua sede própria à Rua
Miguel Andreo, 2316, Jardim das Palmeiras I, atendendo crianças (Creche) às quais oferecem atenções pedagógicas e de recreação e ainda adolescentes que são beneficiados com
apoio escolar, cursos de música, pintura em tela, computação, educação física, e outros.

Fonte Viva – Escola de Educação Especial
A instituição Creche Fonte Viva foi constituída em 22/10/1987, sendo sua mantenedora a
Associação Beneficente Fonte Viva e teve como sua fundadora Dona Margarida de Oliveira Moya,
inicialmente com o nome de Creche Irmã Ciana. Atende crianças de 6 meses a 3 anos e onze meses de idade, e o trabalho é voltado ao desenvolvimento psíquico e motor da criança.

Saúde
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Santa Casa de Misericórdia de
Votuporanga
O município necessitava de um hospital e já nos anos
1945/1946 discutia-se a realização do sonho, até que, durante encontro no gabinete do Prefeito João Gonçalves
Leite, foi escolhida uma diretoria provisória para a futura Santa Casa, oportunidade em que se constituiu também
uma comissão para levantar fundos para a construção do
hospital. Uma das primeiras providências foi a definição do
terreno e o prefeito João Gonçalves Leite trabalhou junto
à Comissão Liquidante da Theodor Wille, a doação de uma
área de 2 alqueires, 48.400 metros quadrados, para a Santa
Casa. Com a decisão favorável da Presidência da República,
um representante de Votuporanga viajou para o Rio de Janeiro a fim de assinar e receber as escrituras.
Enfermeira Aparecida de Jesus Rodrigues com
No dia 24 de junho de 1946, em meio a diversas aua criança Renata Silveira de Lima – foto de
toridades e pessoas da comunidade, como era de costume
19/12/1968. Foto Arquivo da Santa Casa.
quando se tratava de grandes conquistas, foi lançada a pedra fundamental do prédio da Santa Casa de Misericórdia
de Votuporanga, em área situada “no prolongamento da rua Tocantins na parte que pende para a
estrada de ferro Araraquarense”, conforme redação da primeira ata.

Jornal Oeste Paulista –
23/6/1946

Ata de lançamento da Pedra Fundamental da Santa Casa – 24 de junho de 1946.
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Em outubro do mesmo ano, chegava o médico Miguel Gerosa que, imediatamente, passou a
integrar o grupo dos abnegados que tanto trabalhariam em prol do hospital e da saúde da população. Gerosa, além de médico, também ocuparia a provedoria após João Leite, por cerca de 22
anos.
Com a construção, começou uma nova luta, desta vez em busca da escritura definitiva.
Passados praticamente três anos, o assunto ainda continuava pendente aguardando regularização das diferenças encontradas nas medidas das áreas. Em 25 de novembro de 1948, a Comissão
Liquidante, tendo em vista a expressa concordância da Prefeitura do Município a propósito das
áreas, solicitou a elaboração e remessa das minutas para exame.
Por meio de escritura pública, datada de 10 de dezembro de 1948, a Companhia Melhoramentos de Votuporanga, de propriedade da família Marrey, que havia adquirido os 3.300 alqueires diretamente da comissão liquidante, assumindo os direitos e obrigações da Theodor Wille,
ficou com a incumbência de outorgar as respectivas escrituras de venda.
Iniciava-se aí um novo e turbulento período para a Santa Casa, e, em novembro de 1957,
nada ainda estava resolvido. A Cia Melhoramentos recusava-se a outorgar a escritura, acusando
a Santa Casa de ter se apropriado de área maior que a devida.
Na época, foi publicada no jornal Diário de S.Paulo, sob o título “Protesto Coletivo em Votuporanga”, uma reportagem em que a Cia. dizia querer doar uma área de 27 mil metros quadrados,
o que seria mais que suficiente para a expansão do hospital, e denunciava a construção de uma
cerca em outra área próxima, já vendida e separada por uma rua. Chamou esse procedimento de
“imoral e ilegal”, um autêntico “grilo” e afirmou que não aceitava que “acobertada pelo manto da
caridade, a diretoria praticasse atos que, em qualquer lugar, constituem crimes”.
A Santa Casa repeliu energicamente as afirmações do Dr. Fernando Marrey na edição de
17 de novembro de 1957 do jornal Oeste Paulista, afirmando que a mesma recebeu da Empresa
Theodor Wille & Cia Ltda, então em liquidação, através de ato do Ministro Ataulpho N. de Paiva,
uma área de 2 alqueires (48.400m²), “fato que ocorreu muito antes do sr. Marrey conhecer Votuporanga”, dizia o manifesto. Afirmou que “a Santa Casa nunca cercou terreno que não lhe fosse
entregue legitimamente e que a diretoria devolvia ao sr. Fernando Marrey o termo calunioso
de procedimento imoral, afirmando que se algum procedimento imoral houve, partiu daquele
que não tem sabido honrar a tradição do nome que usa”, terminando por acusá-lo “de ter feito
projetar subrepticiamente uma rua em terreno alheio, agindo como autêntico “grileiro”, sendo,
no entanto, impedido energicamente pela diretoria”. O documento foi assinado pelo Dr. Miguel
Gerosa, presidente do hospital.
No dia 13 de outubro do mesmo ano, foi escolhida a diretoria definitiva, que organizou inúmeras quermesses a fim de levantar recursos para a construção, com adesão de todas as colônias
de imigrantes da cidade.
De acordo com relatos posteriores de Gerosa ao jornal Diário de Votuporanga, de posse do
resultado de uma dessas quermesses, cerca de 270 contos de réis, a comissão esteve com o presidente do Hospital das Clínicas de São Paulo, o médico Odair Pedroso, com quem conseguiram
a planta para a Santa Casa.
Outra atitude inovadora foi solicitar ao delegado de polícia que liberasse os presos ainda
não condenados para que eles trabalhassem na obra como serventes, recebendo em troca um
pequeno salário e a alimentação. Foram liberados 18 detentos, o que possibilitou uma grande
economia para a diretoria.
Outras quermesses foram realizadas, o que fez com que fossem arrecadados em 1948, Cr$
25.000,00 (vinte e cinco mil cruzeiros). Vale dizer que, até então, a Santa Casa não havia recebido
qualquer ajuda dos Governos Estadual e Federal, muito embora inúmeras vezes prometido.
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É inaugurada a Santa Casa.

A notícia valeu manchete Colorida

16 de abril de 1950

A inauguração oficial da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga aconteceu em 16 de
abril de 1950, um domingo, com três pavilhões que foram erguidos com a ajuda do povo. Uma
parte do atendimento era voltada aos indigentes e a outra parte aos pensionistas, existindo ainda
o refeitório, a cozinha, a sala de operações e a administração, com área total construída de 835
metros quadrados. Como já era da tradição, a inauguração foi muito concorrida, contando com a
presença de inúmeras autoridades e com a realização de inúmeros atos festivos, dentre os quais
um desfile das escolas e das colônias japonesa, italiana, sírio-libanesa, espanhola e portuguesa,
cada qual com bandeiras de seus respectivos países, conduzidas por senhoritas em trajes típicos.

Desfile de Bonecas Vivas em prol da Santa Casa promovido pelas diversas colônias. Foto do arquivo da Santa Casa.
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Na ocasião, a diretoria era composta por Miguel Gerosa, presidente; Othogamiz Luiz Arantes, vice-presidente; 1º e 2º secretários, Joaquim Rodrigues Mourão e Ultimatum Fava; 1º e 2º
tesoureiros, Leônidas Pereira de Almeida e Pedro Tagliavini; bibliotecário, Américo Leva; 1º e 2º
provedores, Frederico Escudeiro e Romeu Grisi.

Festividades de inauguração com
grande participação popular
– Foto Santa Casa

Capitão Leônidas Pereira de Almeida, Frederico Escudeiro, Hermann (Germano) Pernica e Dr. Miguel Gerosa. Foto do Arquivo Municipal.

Em 1950, o corpo clínico do hospital era formado pelos médicos Gumercindo Hernandes
Morales, Rui Pedroso e por uma equipe de 30 profissionais, com a supervisão de Otília Carneiro,
única enfermeira padrão da época. A capacidade da instituição era de 80 leitos e uma sala cirúrgica, estrutura com que se atendia pacientes de seis cidades da região, cuja população estimada
era de 35.000 habitantes.
Dentre as curiosidades, Jaime Alvarez Gil conta que em 1953 sua irmã, Izaura Alvarez Oliver,
foi submetida a uma intervenção cirúrgica de emergência à noite, pelo médico Dr. Gerosa. Com
a falta de energia elétrica, o cirurgião teve de contar com o auxílio do Capitão Almeida, que ficou
segurando um lampião, iluminando o procedimento.
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Desfile em agradecimento pela construção do hospital – Foto Santa Casa

Apesar da importância do hospital no contexto regional, nos três primeiros anos de sua
inauguração, a Santa Casa recebeu verbas num total de Cr$ 100.000,00 do Governo do Estado,
( governador Adhemar de Barros), não recebendo qualquer tipo de subsídio da esfera federal,
muito embora atendesse toda a região e ainda pacientes de estados limítrofes.
Em 1954, um novo pavilhão, construído mais uma vez graças ao trabalho de detentos, recebeu a instalação do primeiro aparelho de Raio X, o maior de toda a região. A unidade radiológica
possuía laboratório, sala da espera, farmácia, radiodiagnóstico, sala de exames e de fisioterapia.
Para sua aquisição, foi imprescindível e valiosa a participação da comunidade, com destaque para
o Rotary Club e a colônia japonesa.
Nas comemorações do Dia da Independência, em 7 de setembro de 1955, o hospital recebeu
uma ambulância, veículo adquirido pelo Rotary, por intermédio de campanha aberta com a subscrição do senhor Rafael Cavalin, que contribuiu com a importância de 20 mil cruzeiros. Foram
buscá-la em São Paulo os rotarianos Antônio Carvalho e Nasser Marão.

Em 7 de setembro de 1955 o Rotary Clube entrega a ambulância - Foto do arquivo da Santa Casa.
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Na foto: Dr. Epaminondas, Dr. Jamilo, Dr. Martiniano Salgado, dr. Walter E. Rodrigues, Dr. Gerosa, Enfermeira Dayse Guerche, Dr. Wilson
Cury, Dra Antonieta Cury. Foto da família Guerche.

Relação dos provedores
João Gonçalves Leite
Miguel Gerosa
Ultimatum Fava
Leônidas Pereira de Almeida
Walter Eleutério Rodrigues
Adolfo de Melo
Marão Abdo Alfagali
Maurício Alves de Menezes

1946 – 1948
1948 – 1968
1968 – 1969
1969 – 1972
1973 – 1975
1975 – 1979
1979 – 1993
1993 – 1997

Walter José Trindade
Roberto Dias
Ideval Geraldo de Freitas
Nasser Marão Filho
Luiz Alberto Mansilha Bressan
Luiz Fernando Góes Liévana
Valmir Antônio Dornelas
Luiz Fernando Góes Liévana

1997 – 1999
1999 – 2001
2001 – 2003
2003 – 2007
2007 – 2009
2009 – 2013
2013 – 2015
2015 - 2021

Médicos

Dr. Valter Eleutério Rodrigues, Dr. João Carlos Botelho de Miranda Miranda, Dr. Jamil Elias Zeitune, Dr. Taves, Dra Antonieta Cury, Dr.
Wilson Cury, Orlando Van Erven Filho, Miguel Gerosa, Martiniano Salgado.
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Mantém-se ainda vivo na memória da nossa gente o profissionalismo de médicos como
os doutores Orlando Van Erven Filho, Francisco de Oliveira Guena, Martiniano Salgado, Miguel
Gerosa, Antônio Menezes do Bonfim, Valter Eleutério Rodrigues, João Carlos Miranda, José
Vieira, Camilo Barbieri, Jamilo Elias Zeitune, Oscar Taves, Wilson Cury, Gumercindo Hernandes
Morales, Antonieta de Azevedo Cury, Jaques Homem de Melo, Oswaldo Finck, Carlos Camargo
Silva, Dirceu Penteado, Élcio Ramos Rosário, Ramim Samarra, Vicente Aires, Alberto Carlos Pesciotto, Jonas Pires Correa, Álvaro Domingues de Oliveira, Hermínio Sanches, em nome dos quais
fazemos a justa homenagem àqueles que muito fizeram e vêm fazendo pela medicina e pela saúde
de Votuporanga e região.

As farmácias
Quando surgiam doenças, a população recorria principalmente
aos farmacêuticos, e entre eles citamos: Valdevir de Oliveira Guena Farmácia N. Senhora Aparecida; Osvaldo Garcia de Oliveira - Farmácia
e Drogaria Galeno; Égas Muniz de Oliveira - Farmácia Campos; Elias
Miguel – Farmácia Campos; Tomaz Maragno e Dolores Ruiz Maragno
- Farmácia São José; José de Freitas Gonçalves Leite - Farmácia Vitória;
Anastácio Lasso e Deoclécio Laço - Farmácia Popular; José Maia Campos - Farmácia Drogacity; José Rezende Costa; Reynaldo Parra - Farmácia Cristo Rei; Aristides Gallo - Farmácia Gallo; José Paracatu - Farmácia
Paracatu; Antônio Araújo Cordeiro - Farmácia Cruzeiro; Alberto Ferreira Lopes - Farmácia São Judas Tadeu.
Hoje, com a vinda de grandes redes, mais de 50 farmácias e
drogarias atendem a nossa população, 24 horas.

A saúde dentária da nossa gente
sempre esteve e está em boas mãos
Imprescindíveis principalmente em uma época em que o flúor não era adicionado à água
e que os cuidados com os dentes não eram os de hoje, contava Votuporanga com profissionais
dentistas como: Nelson Watanabe - Dentista Prático e Protético; Alcino de Paula Borges (primeiro dentista prático); Amador Eugênio Dias (dentista prático); Luiz Micéli (1º dentista formado
(UNESP Araraquara); Jardiel Soares; Jaime Cappelletti; Nautio Matimoto; Hozaná de Carvalho;
Gerson Paulino Caparroz; Valdemar Pizzarro em nome dos quais ficam aqui reconhecidos todos
os profissionais que cuidam e cuidaram da saúde bucal da nossa gente.

Enfermeiras e auxiliares de enfermagem
Vários profissionais deram sua importante colaboração à área da saúde em Votuporanga,
dentre os enfermeiros e auxiliares citamos alguns dos profissionais, em nome dos quais homenageamos toda a categoria.
Otília Carneiro, Julieta Torres Gerosa, Maria Aparecida Palmas, Daisy Tosta Guerche, Aparecida de Jesus (Parteira), Alzira Borelli Simão, Carmem Martins Maria (Parteira), Jordina de Brito,
Izabel Gonçalves Xavier, Zélia Marques (Parteira), Irene Madrid, Alderiza de Oliveira, Nelci Peres,
Marta Cirilo, Dinar Fermina Tunes, Neide Peres, Lúcia Ferrari, Beatriz Ferreira (Parteira), Alaide
Batista Madrid, Elza Lucianelli, Inês Graciano, Nilce Pedroso, Cleuza Moreira Batista, Aureliano
Beltramini, José Riveira, Benedito Gibim, Valdevino Figueira, João Antonio Bufulin, Israel Antonio
Lemos.
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É preciso deixar registrado que o atendimento à saúde do Município contou sempre com
importantes investimentos particulares.

Casa de Saúde do Dr. Guena

Nos anos 1940, chega por aqui o jovem médico Francisco de Oliveira Guena, que construiu no
ano de 1946, na esquina da rua Rio de Janeiro com a rua São Paulo, a Casa de Saúde do Dr. Guena.
Nascido em 10/07/1913, na cidade de Salvador, formou-se Médico na 1ª Faculdade de Medicina do Brasil desta cidade em 1939.
Decidiu exercer sua profissão no Estado de São Paulo na sua especialidade de Ginecologia
– Obstetrícia e Clínica Geral, deixando pais e irmãos na cidade natal.
Através da via férrea Araraquarense, e após conhecer cidades como Araraquara, Catanduva e São José do Rio Preto, decidiu continuar viagem à procura de seus ideais, chegando à Vila de
Votuporanga, um lugar de terras férteis e brisa agradável. Sentiu que havia encontrado ali o seu
destino.
Era tudo muito rústico, com aproximadamente 40 casas e um sertão a ser desbravado, enxergou aqui uma região de futuro promissor fixando a sua residência/consultório na rua São
Paulo ao lado da hoje Praça Fernando Costa.
Casou-se com Lourdes Cabrera Guena em 1942. Construiu no ano de
1946 na mesma rua na esquina com a Rio de Janeiro a Casa de Saúde Dr. Guena.
Foi eleito vereador na 1ª Legislatura de 1/1/1948 a 31/12/1951, ocupando
o cargo de Presidente da Câmara no período de agosto a dezembro de 1951.
Voltou a ser eleito vereador de 1/1/1952 a 1/12/1955 na 2ª Legislatura.
No ano de 1976 assumiu o cargo de Médico Chefe do Distrito Sanitário
de Votuporanga.

Casa de Saúde e Maternidade Dr. Barbieri
Em 1949, procedente de Olímpia, chega a Votuporanga o Dr. Camilo Barbieri, que adquire a
Casa de Saúde do Dr. Guena, e lança uma sociedade por cotas. O Dr. Camilo foi o primeiro médico
legista e tem seu nome perpetuado na Unidade do Instituto Médico Legal – IML de Votuporanga.
A construção do imponente edifício mereceu congratulações do prefeito João Gonçalves
Leite em 16 de abril de 1.957, que assim se manifestou;
“Empreendimentos dessa natureza somente dignificam os homens de boa vontade e
que acreditam piamente no futuro de sua terra”.
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Casa de Saúde e Maternidade Nossa Senhora Aparecida
Construída no ano de 1954, a Casa de Saúde de Votuporanga, passa a ser conhecida como
Casa de Saúde do Dr. Jamilo, e ainda de Hospital do Dr. Jamilo, nome forte do médico Jamilo Elias
Zeitune, vindo da cidade de Américo de Campos. No ano de 2009, o hospital foi adquirido pela
INVESTIMED e passa a ser gerido pela UNIMED-Votuporanga.

Hospital São Paulo
Recém chegados a Votuporanga, os médicos Emir Rodrigues Vilela, Firosi Ito e Newton de
Camargo Araújo, formados na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, em Uberaba-MG, no
ano de 1965, arrendam a Casa de Saúde Dr. Camilo Barbieri e mudam a denominação para Hospital São Paulo. O prédio só é adquirido 5 anos mais tarde pelo corpo clínico.

Hospital Santa Catarina
Moderno hospital construído na rua Santa Catarina, 510 nos anos 1963/1964 pelos médicos
do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dr. Carlos Alberto Pesciotto e Dr. Jonas Pires Correia, que
aqui aportaram em abril de 1957 para assumirem a direção da Casa de Saúde e Maternidade Dr.
Barbieri.

Prédio do imponente hospital, onde hoje funciona a Secretaria de Saúde do Município – Foto da Família Pesciotto

Foto da inauguração em junho de 1964, vendo na foto a partir da esquerda, dr. Octávio Viscardi, Dalvo Guedes, Frei Arnaldo, Dr. Jonas
Pires Corrêa, Sra. Adalgisa Libano Corrêa, Dr. Alberto Carlos Pesciotto e esposa dona Nina, prefeito Nabuco e o radialista Luiz Rivoiro.
Fotos família Pesciotto.
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O Himo – Hospital, Instituto de Moléstia Oculares
Foi inaugurado em junho de 2013, pelo Dr. Luiz Kazuo Kashiwabuchi, especialista e professor, que tem na sua equipe os filhos Renata Tiemi, especialista em córnea; e ainda Fabiana Kimie
e Marcelo Kazuo, realizando o sonho do seu pai, o comerciante imigrante Kosako Kashiwabuchi,
que por aqui chegou no ano de 1951, adquirindo a Casa Baki.

O imigrante Kosako e a família Kashiwabuchi – Fotos da família.

Conforme Luiz Kazuo, “o tempo vai passar e gostaria de deixar o HIMO 2, como um marco
icônico de agradecimento a toda população de Votuporanga, que, um dia no passado, recebeu de
braços abertos o imigrante, meu pai”.

Hospital UNIMED
O sistema Unimed foi fundado na cidade de Votuporanga, no dia 1º de março de 1.984 e em
1º de fevereiro de 2.009, abre o Hospital Unimed, hoje contando com cerca de 100 médicos cooperados, atendendo diversas especialidades e contando com mais de 50 prestadores de serviços,
profissionais altamente capacitados e técnicas avançadas para a realização de procedimentos
clínicos, utilizando equipamentos com padrão de excelência.
O hospital possui plantão de pediatria 24 horas, pronto atendimento com médicos plantonistas, consultórios médicos, sala de observação, entre outros.
Hoje, Votuporanga conta com aproximadamente 100 estabelecimentos, entre Clínicas e
Consultórios Médicos.

A saúde pública em Votuporanga sempre mereceu a
atenção dos prefeitos que por aqui passaram.
Posto de Assistência Médica Sanitária

Dr. Orlando Van Erven Filho – Atendendo no
Posto. Foto do arquivo Municipal

Nos idos de 1948, a assistência médica sanitária funcionava no provisório Posto de Saúde, dirigido pelo médico Orlando Van Erven Filho. Naquele ano, em pouco mais de trinta dias,
foram registrados, dentre vários casos, 110 casos da “doença do
Jeca Tatu”, a ancilostomíase, popularmente chamada de amarelão, enfermidade parasitária causada por vermes, que provoca
anemia e leva o paciente a comer terra. (In Votuporanga Através dos Tempos, pág 53).
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Posto de Puericultura

Esquina da rua Pernambuco com rua a Paraná, hoje Fundação Educacional de Votuporanga. Foto do arquivo Municipal.

Ampliando a rede de atendimento à saúde, em 1949, o prefeito João Leite conseguiu trazer
do Estado um cheque no valor de 40 mil cruzeiros, como parcela inicial do auxílio do Departamento Nacional da Criança, para a efetivação do Posto de Puericultura. No ano seguinte, a unidade era inaugurada, funcionando na esquina da rua Pernambuco com a rua Paraná, onde hoje
está o Campus Centro da Unifev - Centro Universitário de Votuporanga. O posto era dirigido pelo
Dr. Martiniano Salgado e contava com o concurso das educadoras Inez Miguel e Irene Canciani.
Conforme registros da época, nos primeiros 4 meses, foram mais de 50 atendimentos diários. O
Posto de Puericultura foi desativado em 1970 e incorporado ao patrimônio da FEV - Fundação
Educacional de Votuporanga.

O Centro de Combate à Malária e Doenças de Chagas
Foi instalado no ano de 1953 e o atendimento era feito pelo Dr. Vitório Barbosa.

A SAÚDE HOJE
Hospital do Bairro Pozzobon
Ambulatório de Atendimento Municipal
“Fortunata Germano Pozzobon.
Sua inauguração aconteceu no dia 1º de dezembro de 2.000 no mandato do prefeito Atílio
Pozzobon Neto e foi instalado na zona norte da cidade. É uma Unidade de Saúde específica para
tratamento de urgência e conta com médicos e com enfermeiras 24 horas.
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AME: Ambulatório Médico de Especialidades
Atende somente os pacientes que são encaminhados pelos próprios Consultórios Municipais ou Unidades de Saúde. As agendas para a região são disponibilizadas também pela internet
para facilitar ainda mais a vida das pessoas. Foi o primeiro AME inaugurado no Estado de São
Paulo em 7 de dezembro de 2007, atende diariamente 31 cidades da região, além de possuir 33
especialidades médicas e realizar 32 tipos de exames.

SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
Dr. Miguel Gerosa
Com abrangência regional, beneficia cerca de 300 mil habitantes das 17 cidades da região,
atendendo casos de menor complexidade com equipamento básico de suporte à vida e uma Unidade de Suporte Avançado (USA) equipada com aparelhos semelhantes aos de uma UTI hospitalar. Para atendimento de emergência, é preparado para orientar e atender no local e encaminhar
para o setor correto.

UPA – Unidade de Pronto Atendimento
Presta atendimento emergencial de baixa e média complexidade, sete dias por semana, 24
horas por dia e estão integradas à rede básica, ao SAMU e aos hospitais de referência. O SAMU e
o UPA foram inaugurados no dia 30 de abril de 2011.

Na área da saúde, o município de Votuporanga disponibiliza
ainda:
USF – UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA
“Daniele Cristine Lamana – Parque das Nações
“Carmem Martin Maria Morettin” – Bairro Pinheiros
“Josephina Pirotello Pesciotto” – Bairro Pozzobon

CONSULTÓRIO MUNICIPAL
“Jerônimo Figueira da Costa Neto” – Bairro Bom Clima
“Dr. Gumercindo Hernandes Morales – Bairro S.João
“Dr. Joel Pereira dos Santos – Bairro Jardim Canaã
“Dr. Danilo Alberto V. Medeiros – Bairro Vila América
“Dr. Ruy Pedroso” – Bairro Palmeiras
“Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Junior” – Bairro Cecap II
“Joaquim Belarmino Vieira” – Distrito de Simonsen
“Dr. Martiniano Salgado” – Bairro Pró-Povo
“Dr. Walter Eleutério Rodrigues” – Bairro São Cosme
“Dr. Jamilo Elias Zeitune” – Bairro Vila Paes
“Dr. João Carlos Botelho de Miranda” – Bairro Carobeiras

PAS - POSTO DE ATENDIMENTO À SAÚDE
“Dr. Jonas Pires Corrêa” – Bairro Pozzobon
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POLICLÍNICA MUNICIPAL
“Dr. Alberto Carlos Pesciotto” – Bairro Patrimônio Velho

AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL
“Joana Bezerra Evangelista” – Bairro Pozzobon

SAE – SERVIÇO DE SAÚDE ESPECIALIZADO
“José Pedro de Oliveira” – Doenças Transmissíveis –Bairro São João

CAPS – CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
“Leodoro Santana” - Bairro Vila Nova
“Sabina Antônio de Oliveira” - Álcool e Drogas –Bairro Vila Marin

HOSPITAL DE PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
“Fortunata Germana Pozzobon” – Bairro Pozzobon

UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO
“Dr. Diorandi Figueira da Costa – Bairro Parque da Saúde

SAMU – SERVIÇO ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA
“Dr. Miguel Gerosa” - Parque da Saúde

LABORATÓRIO MUNICIPAL
“Carlos Eduardo Oliveira” – Bairro Jardim Bela Vista

CENTRO DE ZOONOSES MUNICIPAL
“Danilo Alberto Galera” – Bairro 6º Distrito Empresarial
Dispõe ainda a Secretaria da Saúde de um Odontomóvel que atende diretamente nas escolas, uma Unidade de Coleta de Sangue e um Castra Móvel – Unidade Móvel para Castração de
Animais Domésticos.
Foi inaugurado recentemente o CPVA – Centro de Proteção da Vida Animal (Recanto dos
Focinhos).
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A Igreja Matriz

Entre os anos de 1947 e 1952, o padre João Schultewolter inicia um movimento para a construção de
um novo templo, que ganha força com a chegada do
Frei Gregório de Protássio Alves, e a cidade com a realização principalmente de quermesses e doações voluntárias sai em busca de arrecadação de fundos em
prol da construção da nova Igreja Matriz.
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Foto da Igreja Matriz de Votuporanga hoje Catedral. Foto Diogo Mendes Vicentini.

No ano de 1953 a Prefeitura permuta com a Igreja a área de sua propriedade, de 6.400m²,
onde hoje está edificada a Matriz, pelos 4.400m² onde estava construída a capela e no dia 8 de
dezembro do mesmo ano, na presença de autoridades civis e religiosas e do Bispo Dom Lafayette,
foi lançada a pedra fundamental para a construção da nova igreja..

Lembrança do lançamento da pedra fundamental
– gentileza da família José Alfredo Gorayb.
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O projeto e o acompanhamento da obra ficaram a cargo do engenheiro civil Dante Andreoli,
que entrega a planta em 25 de março de 1.954. (Votuporanga Além da sua História).
Na manhã do dia 19 de abril de 1954, iniciam-se as escavações para a construção do alicerce
do novo templo.

Início das obras de construção da Igreja Matriz de Votuporanga hoje Catedral – Foto do Arquivo Municipal.

O Jornal “Diário de São Paulo” noticia: “Prosseguem em ritmo acelerado as obras da Igreja
Matriz e no momento estão sento feitas as escavações para o assentamento das bases. Somente
os alicerces estão orçados em um milhão de cruzeiros”.

As paredes sendo erguidas e vendo ao fundo o prédio da prefeitura. Foto do Arquivo Municipal.
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A igreja sendo erguida e em frente a antiga capela. Foto do Arquivo Municipal.

A igreja ainda em construção e sem as torres, anos 1956/1957. Foto do Arquivo Municipal.

A antiga Capela onde hoje está a Fonte Luminosa em frente ao novo templo. Foto do Arquivo Municipal.
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1958 - A Capela já demolida e a igreja ainda não concluída. Foto Acervo do Município

Na noite de passagem de ano de 1956 para
1957, foi realizada a primeira missa no novo templo, ainda em construção.
A realização da última missa na antiga capela foi no dia 12 de outubro de 1.958, às 8 horas
da manhã, e a Igreja Matriz ainda sem as torres
foi inaugurada no mesmo dia, com missa celebrada à noite pelo Bispo Dom Lafayette.

A capela foi demolida em 20 de outubro de 1958.
Foto do Arquivo Municipal.

1962 - Primeira torre já construída e o início do novo jardim. Ao fundo iniciando a Concha Acústica com o Paço já demolido. Fonte Acervo
do Município.
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1963 - Construção da torre direita da Matriz
– No alto o carpinteiro Artibano Granzotto,
à esquerda Mauro da Silva, à direita Juvêncio
Durans, abaixo de roupa escura Antônio
Arnoldi. Observa-se um circo instalado onde
hoje é a escola Uzenir Coelho Zeitune.
Foto da família Granzotto.

Igreja concluída – foto do Arquivo Municipal
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“Queremos Benjamin, não queremos jardim”
“Queremos jardim, não queremos Benjamin”
No início do mandato do prefeito Hernani de Matos Nabuco (1960/1963), foi projetada a remodelação da praça central, com a construção de um novo jardim, o que descontentou parte dos
católicos, liderados pelo Frei Benjamin Maria de Piracicaba.
A Igreja Católica pretendia construir um anexo à Matriz, com 13 dormitórios banheiros e
demais instalações, em dois pavimentos, conforme ordenado pelo Bispo Diocesano e para tanto
enviou um requerimento ao município em 4 de dezembro de 1961.
O pedido foi indeferido pelo Prefeito, afirmando que a permuta de área foi destinada à construção de uma Igreja Matriz, e que na planta primitiva não constava nenhum adendo e ainda que
tal construção viria mutilar o plano de ajardinamento.
Inicia-se, então, um grande embate com defensores dos dois lados. A Igreja se sentia esbulhada por perder parte de sua área, o poder público de outro lado entendia que construído o
templo, o remanescente da área, com a construção do jardim, passava a ser de uso comum do
povo, adquirindo condição de bem público.
Conta-se que, na ocasião, que o que a prefeitura construía, o Frei incentivava seus seguidores a desmanchar.
A Câmara dos Vereadores, sob a presidência do Dr. Ultimatum Fava, por maioria, posicionou-se ao lado do prefeito, causando a indignação do Frei, que ameaçou a todos de excomunhão.
O Frei batia duro nos políticos e a Câmara em represália às suas ameaças, retirou do Frei o
título de “Cidadão Votuporanguense” concedido anteriormente, causando o descontentamento e
provocando o protesto do Bispado de São José do Rio Preto, que publicou em abril de 1962:
“Lamentamos profundamente a atitude da ilustre Câmara Municipal, em relação ao
operoso e zeloso vigário da paróquia. Saudações. Dom Lafaiete Libanio – bispo diocesano”.

Também se manifestou o bispo auxiliar José Joaquim Gonçalves:
“Pedimos registro do nosso profundo sentimento e público protesto, como bispo e brasileiro, diante da inominável atitude tomada pela Edilidade de Votuporanga. Saudações”.

Com a intermediação de católicos e pessoas da sociedade, a guerra, foi apaziguada e o prefeito Nabuco pode levar a bom termo o seu projeto de um novo jardim.

DIOCESE DE VOTUPORANGA
Em 20 de julho de 2016 por determinação do Papa Francisco foi criada a Diocese de Votuporanga e nomeado como seu primeiro bispo, o Monsenhor Moacir Aparecido Freitas, ordenado
em 11 de outubro de 2016 na cidade de Ibitinga.sp.
A diocese foi desmembrada de São José do Rio Preto e de Jales, e é composta pelas cidades
de: Álvares Florence, Américo de Campos, Buritama, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, Lourdes, Macaubal, Magda, Monções, Nhandeara, Nova Luzitânia, Parisi, Paulo de Faria, Planalto, Pontes Gestal, Riolândia, Sebastianópolis do Sul, Tanabi, Turiúba, União Paulista, Valentim
Gentil, Votuporanga e Zacarias.

A ARTE EM
VOTUPORANGA
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CANCIONEIROS DA MÚSICA POPULAR
Quando Votuporanga iniciava seus primeiros passos por volta de 1939, surge a primeira
dupla popular cantando a autêntica música sertaneja, Nhã Mãe e Nhá Fia – Maria Rita de Jesus e
Nirvana Rita de Jesus.

Nhã Mãe e Nhã Fia e o locutor Nhô Tião.
Fotos do Arquivo do Município

Pássaro Preto e Assanhaço

Logo a seguir, uma nova dupla surge: Agnelo Ferreira, o Assanhaço, casado com a Nhá Fia
e Pássaro Preto, Gonçalo Bento Dias.
Nos anos 40/50, surgiram outros artistas populares como: Pioneiro e Jangadeiro; Durval e
Durvalino; Cristal e Diamantino; o Trio Loló; Zé Jair e Harildo; Viana e Vianinha; Lane & Lanel;
Licio e Lécio; Jordão e Galile; o trio Marcelo, Marcilio e Odair; Joãozinho e Marlene; o grande
sanfoneiro Oscarito; e, um pouco mais tarde, os irmãos, Wagner, Wainer e Walter, entre outros.

Oscarito - radialista, animador sertanejo e músico acompanhando Cascatinha e Mário Zan e O trio coração de
Votuporanga: Walter, Wagner e Wainer. Fotos do Arquivo do Município.

1965 – O Sanfoneiro Odair Cândido e a dupla sertaneja Marcelo e Marcílio
Fotos do Arquivo do Município.
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BANDAS, CONJUNTOS E ORQUESTRAS
JAZZ BAND PATATIVA D’OESTE
No ano de 1943, chegam à cidade Alfredo Riva, saxofonista e Josias de Barros, trombonista
e trompetista, e formam o primeiro grupo musical da cidade, a Mini Jazz Band Patativa D’Oeste.

JAZZ BAND PATATIVA D’OESTE – Acima, da esquerda para direita: Edward Coruripe Costa, Júlio de Freitas no pandeiro, Arlindo
Vendramini na bateria, José Silvestre Riva no banjo, Ozório de Lima na cuíca e Molina. Parte inferior sentados: Josias de Barros, João
Baiano, Amilton Victorino, Anésio Sapateiro na percussão, Zé do Pistão, Alfredo Riva e Dr. Orlando Van Herven Filho, presidente do Aero
Club de Votuporanga. Foto do Arquivo do Município.

Jazz Band no Carnaval de Votuporanga – a partir da esquerda: Jornalista Arthur de Oliveira, Dito Mendonça, Eduardo, Mário Coqueiro,
Ovanes (João) Keuchgerian, Alfredinho cantor, Nestor, Oliveira, Dito Goiaba, Rachidinho da Prefeitura, Ditinho Alfaiate, Edward Coruripe
Costa, Joaquinzinho do Óleo, entre outros. A banda teve como regentes Ditinho Alfaiate, Benedito Mendonça e o maestro Juquita este
vindo de Monte Aprazível. Foto do Arquivo do Município.

DITINHO E SUA ORQUESTRA
Em 1946, Tesourinha (Eugênio da Silva) chega a Votuporanga e junto com Ditinho Alfaiate
(Benedito Cordeiro), no ano de 1950, forma a “Banda Ditinho e Sua Orquestra”, com aproximadamente 12 músicos que foi regida inicialmente por Ditinho e posteriormente pelo maestro Benedito Mendonça.
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ORQUESTRA GUARANY
Ditinho e sua Orquestra transformaram-se na “Orquestra Guarany”, com regência do músico Leonel Riva, altamente profissionalizada e com produção artística própria, alcançando um
grande sucesso entre os anos de 1954 a 1964.

ORQUESTRA GUARANY, década de 50/60. Da esquerda para a direita em pé: Valdir Dezan, bateria Alvin Algarve (Dino), pandeiro- Rubens
Nogueira, contrabaixo- Horácio dos Santos, Oldemar Furlaneto, Reynaldo Fernandes, Leopoldo Grundi, Oliveira Messias, Amilar Riva,
sanfona- Alcebíades Ravazzi e vocal, Durvalino Prascindino de Jesus. Esquerda para a direita sentados: Ivo Matarucco, Leonel Riva, Victor
Matarucco, Tesourinha e Rômulo Riva. Foto do Arquivo do Município.

TESOURINHA E SEU CONJUNTO
Mais um grupo musical surge em 1964, “Tesourinha e seu Conjunto”, composto por experientes músicos.

CAPRI RITMO/ BANDA JOVEM CAPRI
Com o sucesso alcançado, “Tesourinha e seu Conjunto” adota o nome de “Capri Ritmo”, mais tarde, ainda
em busca de um nome mais
comercial e por sugestão do
empresário, adota o nome de
“Banda Jovem Capri”, que levou para todo o Brasil o nome
de Votuporanga.
Novos grupos e conjuntos musicais surgiram: Os Jovens, Modern Vox, Blue Star,
Banda Estrutura 1, Grupo Ellus,
Banda Gênius, e muitas outras.

Banda Jovem Capri, da esquerda para a direita: Zé Trombone, Oliveira, Tesourinha, o cantor
Bebeto, Arildo no teclado e por último Tico na guitarra. Foto do Arquivo do Município.
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COORPORAÇÕES MUSICAIS
BANDA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA
Nos anos 50, chega a Votuporanga o maestro José Coura, o Juquita, vindo de Monte Aprazível. Ele assume a regência da Banda Musical Carlos Gomes, que abrilhantava as praças e eventos
da pequena cidade.

A Banda Municipal Carlos Gomes chamada de Furiosa. Foto do Arquivo do Município.

Era costume a alvorada festiva nas datas comemorativas, ocasiões em que a banda acordava a população chamando-a para a festa.
Mais tarde, Juquita é substituído pelo maestro José Alcebíades dos Santos, conhecido como
“Zé Padeiro”, oriundo da cidade de Estrela D’Oeste, um abnegado formador de músicos. Segundo
o saxofonista Victor Matarucco, ao chegar por aqui em 1958, já encontrou o maestro. Com o passar do tempo, a banda entra em inatividade.
No mandato do prefeito Dalvo Guedes, quando havia comemorações, eram convidadas bandas e fanfarras de outras cidades para abrilhantarem os eventos.
Em 1968, o prefeito reuniu-se com os excelentes músicos de então, entre eles os irmãos
Matarucco, os irmãos Riva, Tesourinha e outros e propôs a reativação da corporação musical
com o apoio da prefeitura (Lei 1070 de 31 de dezembro de 1968). No dia 6 de janeiro de 1969, no
gabinete do prefeito, às 20 horas, conforme Ata, foi eleita a diretoria e criado o estatuto da corporação.
Essa nova corporação fez a sua primeira apresentação na inauguração das 100 casas da
Cecap, na zona sul, e ainda se apresentou na inauguração do campo de futebol de Parisi, na Expô,
em jogos no estádio de futebol, e se apresentava em praças públicas.
No mandato do prefeito Nabuco, a corporação é extinta e é autorizada pela lei 1285/72 a
doação dos instrumentos ao Colégio Técnico Agrícola, que tinha como seu diretor o agrônomo
Abílio Calile.
O então prefeito Luiz Garcia de Haro, pela lei 1435/74 cria novamente a Corporação Musical de Votuporanga.
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CORPORAÇÃO MUSICAL ZEQUINHA DE ABREU
O Dr. João Antônio Nucci, era o prefeito quando a corporação musical passa oficialmente a
denominar-se pelo decreto 1.770/77 “Corporação Musical Zéquinha de Abreu”.

Corporação Musical Zequinha de Abreu – maestro Horácio dos Santos Júnior - Tuca. Foto: Arquivo Corporação Musical Zequinha de Abreu

Com o falecimento do maestro Alcebíades em 8 de agosto de 1984, houve um período de
desânimo, mais a música não pode parar e assume a Corporação o maestro Horácio do Santos.
No mês de fevereiro de 1988, Horácio do Santos Júnior, o Tuca, filho do maestro e que havia
concluído os estudos musicais no Conservatório Dramático e Musical “Dr. Carlos de Campos” da
cidade de Tatuí, assume a regência da banda Zequinha de Abreu.
No ano de 2007, pela lei 4293, o prefeito Carlos Eduardo Pignatari declara tombada para
fins de preservação, histórica e cultural e ainda como sendo um bem imaterial, a atividade da
“Corporação Musical Zequinha de Abreu” que, pela lei 4311, é declarada de Utilidade Pública.

Grandes músicos fizeram parte desta história.
Josias de Barros, Alfredo Riva, Amilton Victorino, Anésio Sapateiro, Júlio de Freitas, Arlindo
Vendramini, José Silvestre Riva, Ozório de Lima, Nestor do Trombone, Oliveira Messias Feliciano,
Gibin, Jair Castilho ,Benedito Cordeiro, Alfredinho Cantor, Inácio do Violão, Mário Cerqueira,
Geraldinho da Percussão, José Riva, João Bahiano, Leonel Riva, Tesourinha, Amilar Riva, Zé do
Trombone, Horácio dos Santos, Ditinho Alfaiate, Jair Castilho, Zeca Pereira, Rômulo Riva, Valdir
Dezan, Aloísio Borges, Alenar dos Santos, Oldemar Furlaneto, Vadão, Rubens Martins Nogueira,
Ivo e Victor Matarucco, Alvin Algarve, Reinaldo Fernandes, José Fortunato Sartori, Zé Roberto,
José Marques Cardoso, Antônio Catruglio, Nelson Bruno, José Gobetti, Arildo Antônio da Silva,
os irmãos Wagner, Wainer e Walter, Ditão, Antônio Tico Calian, Paulo Salvanha, Décio Salvino,
Adésio Brunhara, o cantor Bebeto, Vagner de Paula, Mazinho Sartori, Antenor Vilalva, Horácio
dos Santos Junior-Tuca e tantos outros.
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A COMUNICAÇÃO
SERVIÇO DE SOM
A comunicação em Votuporanga começou por volta de 1942, com o serviço de som transmitido através das cornetas instaladas no Bar-Cine Paramount pelos irmãos Bocchi (Horácio - eletricista e Fábio - mecânico), contratados pelo Sr. Manoel Ramalho Matta, de quem eram vizinhos
de sítio em Talhados, para assistência e operação dos equipamentos do cinema, cujos motores
forneceram a primeira iluminação da pequena vila no entorno do estabelecimento.
Eram locutores o próprio Fábio Bocchi, Edward Coruripe Costa (o Costinha), e também o
Rachidinho, Rachid Miguel Calil, que foi funcionário municipal anunciando filmes, convites, propostas de namoro, velórios, acontecimentos e o esporte.
Conta Américo Davanço, estudioso da nossa história, que as transmissões dos irmãos Bocchi foram iniciadas com sonorização da Ave-Maria e os trabalhos encerados com a imortal composição de Alvarenga e Ranchinho, “Duas Caveiras”.

Foto do Bar-Cine Paramount onde se pode ver as cornetas. Foto do Arquivo do Município.

Alberto Pinfildi, comerciante que chegou a Votuporanga no ano de 1948 e foi vereador na 3ª
legislatura, trabalhou na assistência e montagem de rádios, instalou um novo serviço de som, “A
Voz D’Oeste Paulista” na travessa São Pedro, ao lado da Concha Acústica, onde até há pouco funcionou o Diário de Votuporanga e retransmitido através das cornetas instaladas na caixa d’água
na praça central de Votuporanga.
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Praça Central – Torre com as cornetas do serviço de som e o famoso Ipê, antes da construção da Igreja Matriz. Foto do Arquivo do Município.

Os serviços de auto falantes, foram os precursores das modernas emissoras de rádio, fazendo publicidade comercial, divulgando notícias oficiais, o esporte, e oferecendo mensagens
musicais, enfim tudo o que acontecia do nascimento ao falecimento, inclusive conferências,
como a do prof. Agripino Santana com o título “O homem como força propulsora do progresso
universal”, em 1949, através do Serviço de Alto-Falantes Oeste Paulista.

Foto tirada nos estúdios da A Vóz D’Oeste na homenagem ao ”Comercial F.C”. campeão do torneio varzeano de 1957. Identificados na foto:
Piolim, Leopoldo Grundi Filho, Dircinho (Edson Longo) e Torrinha (Emílio Liévana). Foto do arquivo do Município.

Jayme Alvarez Gil relata que ouviu a transmissão da copa do mundo de 1950 pelo serviço de
som na praça da Matriz.
Segundo Valdemar Delavale, que foi locutor do serviço de Auto-Falante, o investimento
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financeiro na época deve ser entendido como alto, pois os equipamentos eram modernos e geravam som não somente para a praça da Matriz, mas ampliavam a abrangência, chegando a ter
Alto-Falantes em toda a cidade, indo do Bar Paramount até a Vila Marin, na Praça São Bento. Toda
a comunicação era ligada por fios.
O serviço de som funcionava como uma emissora de rádio, com anúncios, músicas e informações, principalmente de festas filantrópicas e quermesses; e os trabalhos iniciavam às 17:30
horas com o “prefixo musical” e encerravam com o “sufixo musical” quando os motores de energia eram desligados e a escuridão ocupava o pequeno lugarejo.
Foram locutores Aguinaldo de Oliveira; Valdemar Delavale, que entrou como técnico de
som; Alberto Mariano que chegou em Votuporanga com o LUAP (Parque de Diversões); Valdemar
Silva, pai de Marcos Dores; e o Batata.

Locutor – Batata e o microfone da época
– Foto Valdemar Delavale.

Tempos depois Alberto Pinfildi vende o serviço para
Augusto Fernandes Alves, que continua os serviços até
1956 quando há a inauguração da Rádio Clube de Votuporanga, ocasião em que o serviço de som passa para a rodoviária, na esquina da rua São Paulo com a rua Padre Izidoro
Cordeiro Paranhos.
Na rodoviária, eram anunciadas as partidas dos ônibus “Serviço de informações da rodoviária: Atenção srs.
Passageiros para Cosmorama, Tanabi, Bálsamo, Mirassol
e SJRPreto – partida às tantas horas, queiram tomar seus
lugares e boa viagem”.

O TEATRO EM VOTUPORANGA
Encontramos nos arquivos do “Jornal Oeste Paulista” a notícia do festival de teatro que
aconteceu no ano de 1.950, no palco do Cine Paramount, sob a direção de Theotônio Rodrigues
da Silva, com finalidade de angariar recursos para a Santa Casa.
Registra o semanário que o conjunto musical “Riva e sua Orquestra” presenteou o público
com um deslumbrante show musical e que, a seguir, foi apresentada a peça “Chuvas de Verão”,
de Luiz Iglezias, um dos maiores autores do Brasil, com destaque para as senhoritas Lazara Leite,
Oneide D’Angelo e Ana Barbieri.
Antes disso, a partir de 1948 temos registros do Teatro de Amadores de Votuporanga apresentando as peças “Manhãs de Sol”, “Feitiço”, “Feia”, “Gente Nossa”, “Onde estás felicidade” e
outras, sempre em caráter beneficente.
No ano de 1959, chega a Votuporanga o professor Geraldo Alves Machado, com formação
na Escola de Belas Artes de Araraquara para lecionar no Colégio Estadual Dr. José Manoel Lobo
e logo inicia um importante trabalho na área cultural.
No ano de 1961, o professor Geraldo funda e dirige o TEV – Teatro do Estudante de Votuporanga que estreia em noite de gala no salão de festa do Votuporanga Clube, com a apresentação
de três peças: “A Mão do Macaco”, “O Protocolo” e “O Urso”.
“Abnegados e sem apoio oficial, o Teatro do Estudante vai se mantendo com recursos retirados dos salários de professores e mesadas de alunos, mas superando as dificuldades, o grupo
se mantem e difunde a arte em toda região da Alta Araraquarense, formando plateias e melhorando o gosto público”.
O grupo apresentou-se em São Paulo no V Festival do Teatro Amador, realizado no Teatro
Leopoldo Fróes com a peça “Uma Mulher do Outro Mundo” e ganhou destaque na “Folha de São
Paulo”, que considerou a apresentação do TEV matéria preferencial, dando destaque ao desempenho de Luis Benedito Rosa e Leni Schorr Martins e ainda colunas elogiosas no “Última Hora”.
Dirigido por Geraldo Machado, o TEV contava com um extenso e valioso elenco: Márcia
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Barbieri, Ailta Luisa Arantes, Iraci R. Soares, Luis B. Rosa, Nelson Moreira de Melo, Mercedes
Bortoloti Calil e Leni Schorr Martins.
Os atores interpretavam e também colaboravam na confecção de cenários e figurinos, que
além do Teatro mantinham nas atividades o Coro Falado (Jogral) com mais de cem elementos, o
Teatro de Fantoches sob a direção da professora Claci Zan e direção técnica de Aurea Teresa
D’Aurea Machado e ainda a Bandinha Rítmica e Coral em formação”. (A Vanguarda-outubro de
1962).
Surgiu, nessa época, outro grupo trabalhando também com o teatro amador: Natanael Longo de Oliveira, Onélia Pedrazolli e José Antônio de Souza, que desempenhava papel de assistente
de direção, entre muitos outros colaboradores.
Entre os atores que participaram do teatro votuporanguense, figuram ainda os nomes de:
José A. de O. Abbas, Domingos Pignatari Júnior, Alberto Mor Júnior, Gualter J. S. da Silva, Áureo
Batista Brianezi, Dimas Liévana de Camargo, Maria Tarquínia Vieira, Sonia Toloni, Cláudia Liévana de Camargo, Loanda Maciel Maraldi, Marilda B. Leite, Edméia D.D. Goeldner, Mirtes A.
Pignatari, Márcia Barbieri, Iraci R. Soares, Luís B. Rosa, Nelson Moreira de Melo, entre outros.

A foto mostra o Professor Geraldo Alves Machado contracenando com o ator Antônio Moretti Foto do Arquivo do Município.

Nossos artistas amadores, dirigidos pelo professor Geraldo Alves Machado, no Programa Silvio Santos – Cidade Contra Cidade. Foto do
arquivo do Município
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As peças de teatro da cidade eram apresentadas no cinema, em escolas, no salão social do
Votuporanga Clube, no Assary Clube de Campo, no CPP (Centro do Professorado Paulista) e em
muitos outros lugares que pudessem abrigá-las, até que em 6 de julho de 1.995, quando governava a cidade o prefeito Pedro Stefanelli Filho, e a pasta da Educação e Cultura era dirigida pela
professora Marilda Mantovani, foi inaugurado o Teatro Municipal, em parte do prédio do Cine
Votuporanga.
No dia 25 de fevereiro de 1999, por meio da Lei 3122, de autoria do vereador Alcides Pelicer,
o Teatro Municipal de Votuporanga passa a denominar-se “Tenente Mário Bernardes”, apresentando importantes eventos culturais, até o ano de 2010, quando é entregue ao povo votuporanguense o Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, inaugurado em 16 de julho, mantendo o nome do Tenente Mário Bernardes no auditório.
Com capacidade para 373 expectadores sentados, ambiente totalmente climatizado, elevador para a sala de exposição e palco com 12 metros de frente, oferece infraestrutura invejável
para sediar grandes eventos.

Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, inaugurado em 16 de julho 2010. Foto do Arquivo do Município.

JOSÉ BUCK UM ARTISTA VOTUPORANGUENSE
José Buck de Almeida Júnior, começou no grupo do Teatro Amador de Votuporanga nos anos
60, aproveitando-se do importante aprendizado. No ano de 1966 foi para a Universidade Católica,
ingressando no Tuca. Daí para a TV foi um pulo, passando antes, a convite de Fernando Faro pelo
programa “Poder Jovem”, que recebeu todos os prêmios da crítica especializada.
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Novela Nino, o Italianinho: Flaminio Favero, Tony Ramos, Uccio Gaeta, Juca de Oliveira, José Buck, Paulo Figueiredo e sentados: Graça
Mello e Elias Gleiser. Foto Buck José.

Nino, o Italianinho é uma telenovela brasileira, produzida pela TV Tupi e apresentada de 5
de maio de 1969 a 4 de julho de 1970, às 19h, escrita por Geraldo Vietri e Walther Negrão.

Novela “A Fábrica”(1971) - Juca de Oliveira, José Buck, Flaminio Fávero e Graça Melllo. Foto Buck José.

“A Fábrica” foi uma telenovela brasileira produzida pela extinta Rede Tupi e exibida de 1 de
março de 1971 a 11 de março de 1972. Foi escrita e dirigida por Geraldo Vietri, juntando temáticas
de seus dois trabalhos anteriores, Antônio Maria e Nino, o Italianinho.
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JORNAIS
A VOZ DO OESTE
A história da imprensa escrita em Votuporanga passa necessariamente pela figura de Arthur de Oliveira, que lançou o primeiro
jornal de Votuporanga, “A Voz do Oeste”, editado em tipografia própria e que circulou entre os anos de 1942 e 1945.
Iniciou sua trajetória de jornalista na cidade de Campinas e
era casado com a sra. Sylvina Batista de Oliveira, com quem teve
os filhos José Arnaldo de Oliveira, Indalécio de Oliveira, Iracema,
Guiomar, Margarida de Oliveira Moya, Guaraciaba de Oliveira Mello
e Erotides de Oliveira (apelido Neco Alfaiate).
Arthur de Oliveira teve ativa participação na vida da comunidade, tendo presidido o América Futebol Clube, que, anos mais
Arthur de Oliveira
tarde, fundido ao VEC deu origem à Associação Atlética Votuporanguense. Foi secretário e tesoureiro da Prefeitura do Município,
tendo sido um dos destacados membros da comissão que trabalhou para a emancipação política
da cidade.
No ano de 1951, transferiu-se para Valentim Gentil, onde, pela sua destacada atuação acabou sendo eleito Prefeito na terceira legislatura, de 10 de abril de 1957 a 10 de abril de 1961.
Arthur de Oliveira nasceu no dia 17 de outubro de 1898 na cidade de Novo Horizonte, região
de Catanduva, e faleceu em Votuporanga no dia 13 de agosto de 1985.

Da esquerda para a direita: Pedrão, Antônio Teixeira, Indalécio de
Oliveira (filho do proprietário Arthur de Oliveira), Nestor e Romildo
Vasconcelos. A imagem mostra a oficina própria, localizada na rua Santa
Catarina, onde atualmente está instalada a empresa LaSom. Oficina do
jornal A Voz D’Oeste – Foto do Arquivo Municipal.

OESTE PAULISTA
Em 1945, surge o jornal “Oeste Paulista” sendo o seu proprietário o Sr. João Batista Machado e, na direção, o Dr. Felizardo Calil. Segundo o livro “Votuporanga Além da sua História”, o
jornal era editado em uma tipografia da cidade de Tanabi.
O jornal funcionava na rua São Paulo, esquina da Praça Fernando Costa nº 9, e contou com
diversos colaboradores, entre eles o professor Itajahi Feitosa Martins.
No dia 1 de janeiro de 1947, o jornal “Oeste Paulista” passa a ter como diretor redator o jornalista Deocleciano Viana Filho, que havia fundado em São José do Rio Preto o “Jornal do Povo” e
como diretor gerente Marcelino Brandão.
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O OÉSTE
No dia 1 janeiro de 1949, começa a circular na cidade um novo semanário matutino com
a denominação “O OÉSTE”, de propriedade de
Viana, Brandão & Cia, tendo como diretor redator Viana Filho e diretor gerente Marcelino
Bandão, sua redação ocupava o mesmo lugar
do jornal “Oeste Paulista” e teve vida curta.

Imagem: Arquivo do Município.

OESTE PAULISTA
A partir do dia 13 de fevereiro de 1949, o jornal “Oeste Paulista”, é arrendado por Viana Filho &
Marcelino Brandão, e passa a ser
órgão oficial da Comarca.
Em 1958 era redator do jornal o Sr. Américo Davanço.

Imagem: Arquivo do Município

A GAZETA DE VOTUPORANGA
Segundo o livro “Votuporanga Através dos Tempos”, uma publicação no “Diário de São
Paulo” no ano de 1950 notícia que entra em circulação na cidade um novo semanário sob a denominação de “A Gazeta de Votuporanga” com a direção de Arthur de Oliveira.
A edição pertencente ao acervo do Museu Municipal de Votuporanga, datado de 16 de agosto de 1953, mostra o jornal com a direção de Pedro Tagliavini e redação de Joaquim Franco Garcia.

Imagem: Arquivo do Município

A VANGUARDA

O número 1 – 15 de julho de 1954.Imagem: Arquivo do Município

Em 15 de julho de 1954, o jornalista
Nelson Camargo procedente da vizinha
cidade de Tanabi, onde dirigia o jornal “O
Município”, funda em Votuporanga o jornal
“A Vanguarda”, com circulação semanal.
Em 3 de julho de 1964, o jornal “A
Vanguarda” deixa de ter circulação semanal e transforma-se em jornal diário.
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DIÁRIO DE VOTUPORANGA
No dia 8 de janeiro de 1984, a
Vanguarda passa a ser o Diário de
Votuporanga.
O jornal, ainda hoje em circulação, contou com a participação
administrativa de Dimas Liévana
de Camargo, na coluna social; com Imagem: Arquivo do Município
a jornalista Cláudia Liévana de Camargo e com Dirceu Liévana de Camargo. Hoje a direção do Diário está sob a responsabilidade
de Danilo Liévana de Camargo.

O GLERB
Surgiu no ano de 1956 e era um jornal estudantil, órgão publicado pelos alunos da Escola
Técnica de Comércio Cruzeiro do Sul. Seu redator foi o aluno Edward Coruripe Costa, que assinava também o editorial. Além das notícias corriqueiras, anunciava também, a realização de
concursos para escolha de rainha da escola, bailes no Votuporanga Clube, os aniversariantes do
mês e ainda provocava discussões sobre eleições das chapas que iriam dirigir a política do grêmio
da escola.

O MOSAICO
Em 1957, o professor Itajahi Martins, catedrático em desenho, que lecionava no Colégio Estadual e Escola Normal “Dr. José Manoel Lobo” e também colaborava no jornal “Oeste Paulista”,
lança o jornal escolar o “Mosaico”, órgão da cadeira de desenho.

TRIBUNA DE VOTUPORANGA
O jornal começou a circular na cidade no ano de 1973,
sob a direção de Haroldo Pimenta Meniti, na rua Pernambuco nº 950.

FOLHA DE VOTUPORANGA
Entra em circulação em 1975/1976 sob a responsabilidade de Anésio Peliccioni, passando
posteriormente para Antônio Carlos de Camargo e Alberto Carlos Sotto Armindo.

PRIMEIRA HORA
De propriedade do Dr. Anísio Garcia Martins, começa a circular no ano de 1977.

VOTU’S
Circulou entre os anos de 1978 e 1979 e tinha como diretor proprietário o jornalista José
Carlos Pontes.
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A CIDADE
O Jornal A Cidade começa
a circular no dia 1 de janeiro de
1985, em formato tabloide, contendo 16 páginas, sua direção
pertencia ao Grupo Disdroga
e como novidade para a época
circulava de segunda a domin- O número 1 – 1º janeiro de 1985 – Arquivo do Município.
go. O dia 3 de julho de 1987
marca a mudança na direção do jornal, quando o jornalista João Carlos Ferreira passa a ser o seu
novo proprietário, nesse dia também, passa para o formato standard, e como novidade, não mais
circula às segundas-feiras.

Oeste
Surge em Votuporanga, no ano de 1986, um novo jornal com uma filosofia alternativa e circulava somente às segundas-feiras.

O Imparcial

Imagem do Arquivo do Município editado por Alberto Mariano de Souza.

No final do mês de junho de
1999, “O Imparcial” começa a circular na cidade como semanário e
assinava como jornalista responsável, Alberto Mariano de Souza. Sua
impressão era realizada pela Editora
Ferjal e apontava como endereço a
rua Goiás, nº 762.

A Revelação
Jornal que surgiu em Votuporanga no
ano de 1999 com circulação mensal e teve
como diretores os jornalistas João Ramos
Baio e Luciano de Souza Geretti.

Imagem do Arquivo do Município

O MUNICÍPIO
Jornal lançado no mês de julho ano de
1999, sob a direção de José Gonçalves de Oliveira, o informativo possuía circulação quinzenal e
sua redação funcionava na rua Guararapes, nº
388, no bairro São Cosme e Damião.
Jornal: Acervo do Arquivo do Município.

149
O INFORMATIVO

Jornal lançado em 3 de outubro de 1981 na cidade de Nhandeara, de propriedade de Oswaldino Jesus de Freitas e Roseli Latorre de Freitas, cujo nome foi sugerido pelo jornalista Dagmar
Azevedo. Em 1991, o jornal começa a ser produzido e a circular em Votuporanga. Sua distribuição
é semanal e gratuita.

FOLHA REGIONAL
Com periodicidade semanal, inicia sua circulação em Votuporanga no dia 27 de novembro
de 2016 sob a direção de Alexandre Ferreira, oriundo de Santa Fé do Sul, mantendo ainda um APP
e um Portal.

A MIDIA ELETRÔNICA
VOTUPORANGA TUDO
Foi lançado oficialmente em 21 de julho de 2008 o primeiro site de notícias do município,
idealizado pelo jornalista José Luiz Lançoni, no início, uma proposta avançada, com poucos recursos tecnológicos.
Atualmente é uma página eletrônica moderna, interagindo com as plataformas de mídias
digitais móveis e incorporando conteúdos das redes sociais.

VOTUNEWS
Com cerca de três anos no ar, o Votunews de propriedade de Emerson Luiz Bortolaia, rompeu divisas e já foi visto em 24 países. A Fanpage Votunews se propõe a divulgar ações, releases
e reportagens, levando a notícia e o entretenimento a milhares de pessoas.

GAZETA DE VOTUPORANGA
De propriedade de João Luciano Bazi, surgiu em 2009 como jornal impresso, com o nome
de Jornal da Zona Norte. No ano de 2017, é fechada uma parceria com o jornalista Jociano Garofolo e sofre uma migração para o sistema online, com o nome de Gazeta de Votuporanga, com uma
linha editorial que prima pela comunicação de qualidade, jornalismo rápido e interativo.
A linha editorial é plural, profundamente política, voltada aos trabalhos do Executivo e do
Legislativo Municipal.
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O RÁDIO E A TELEVISÃO
RÁDIO CLUBE AM DE VOTUPORANGA
A edição nº 85 do Jornal “A Vanguarda”, do dia 24 de maio de 1956, trazia como nota principal em sua primeira página notícias sobre o futuro da tão sonhada emissora de Votuporanga, e
assim escrevia seu diretor: – “O sr. Ministro da Viação e Obras Públicas, Comandante Lucio Meira, em despacho com o sr. Presidente da República, Juscelino Kubitschek, autorizou a expedição
da licença para funcionamento da Rádio Clube de Votuporanga, em vista do parecer favorável que
exarou o Conselho de Segurança Nacional”.
No dia 5 de agosto de 1956, com um grandioso show de Luiz Gonzaga e outros artistas, com
a presença de inúmeras autoridades e da população em geral, foi inaugurada a primeira rádio da
cidade, a Clube AM. Os convites foram assinados pelo jornalista Nelson Camargo, Mário Mendes
Ferreira, em parceria com o escritor, farmacêutico da cidade de Tanabi, João de Melo Macedo.
Abrilhantaram a efeméride o desfile da Banda da Força Pública de São José do Rio Preto,
da Escola Normal Manoel Lobo, do Ginásio Cruzeiro do Sul e dos Escoteiros de Votuporanga. A
“Clube” foi instalada luxuosamente no 1º andar do Palacete Budin, sobrado que ficava onde hoje
se encontra a loja J.Mafhuz. No local funcionava o estúdio, uma técnica e um auditório para aproximadamente 100 lugares, que servia para shows e palestras.

Dia 5 de agosto de 1956 – Festa de Inauguração da Rádio Clube de Votuporanga. Foto do Arquivo do Município.

Estúdio da Rádio Clube de Votuporanga – show musical com Nelson Gonçalves. Foto do Arquivo do Município
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Equipe Clube Diário em 1988 – À frente, Rogério de Assis (atualmente narrador
esportivo da Rádio Bandeirantes - São Paulo) e Pedro Tomás de Aquino
(comentarista). Ao fundo, esquerda para a direita, Orlando Ribeiro, Paulinho
“Furacão” Pereira, Sérgio “Melão” Souza e o saudoso jornalista, Dagmar
Azevedo. Foto: Acervo do Arquivo do Município.

RÁDIO PIRATININGA DE VOTUPORANGA
Em 28 de janeiro de 1961, vai ao ar a Rádio Piratininga pertencente ao grupo Miguel Leuzi.
No início, a Rádio Piratininga, funcionava à rua São Paulo esquina com a rua Pará, defronte à Casa de Móveis Rinaldi, e tinha
como gerente Messias Matos que trouxe para trabalhar como repórter J. Hawilla .
Ali permaneceu por algum tempo, e, depois, foi transferida
para a rua São Paulo, no segundo andar, defronte à praça central.
Porém no ano de 1973, a população é pega de surpresa com o anúncio do enceramento de suas atividades por uma decisão judicial do
Ministério das Comunicações.
Comando de J.Hawilla, Comentários de
Costa Junior e Reportagem de Galileu
Silva. Imagem do Arquivo Municipal.

Rua São Paulo, esquina com a rua Pará. Foto do Arquivo do Município.
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RÁDIO 8 DE AGOSTO AM
De propriedade dos srs. J.Pereira, Joaquim Figueira da Costa e João Antônio Nucci, a rádio é
inaugurada no dia 8 de agosto de 1978, com 1190 KHZ.

RÁDIO CIDADE
No ano de 1983, a emissora “Rádio 8” é adquirida pelo Grupo Disdroga, passando a chamarse rádio “Cidade AM”. No ano de 1990, a emissora muda de direção, assumindo o jornalista João
Carlos Ferreira e ao locutor Osvaldo Tridapalli que posteriormente deixa a sociedade.
Em 15 de novembro de 2017, passa a transmitir em Frequência Modulada – FM 94.7 às 21
horas e 30 minutos.

RADIO CLUBE FM
Em 5 de maio de 1987, é inaugurada a primeira estação de rádio com frequência modulada,
a Clube FM, 92.1, pertencente ao Sistema Vanguarda de Comunicação.

RÁDIO LIDER AM
Em maio de 1.999, Osvaldo Tridapalli adquire a Clube AM que passa a chamar-se Rádio Líder
de Votuporanga Ltda, e que, em 18 de dezembro de 2017, passa a transmitir em FM, na frequência
de 107,5.

RÁDIO UNIFEV
Instalada em 25 de setembro de 1987, como Rádio FM Universitária, frequência de 1.006,3
whz, administrada pela FREV - Fundação Rádio Educacional de Votuporanga e mantida pela FEV
– Fundação Educacional de Votuporanga. A conquista deve-se muito ao trabalho dos professores
Lindolfo Pellegrini, Luiz Carlos Ferraresi e Vanderlei Passoni.
A Uni-FM (nome fantasia), com a frequência 96,5, está localizada na rua Rio Grande entre
Pernambuco e Sergipe.
No dia 5 de agosto de 2005, a emissora passa a adotar o nome de Rádio Unifev.

NOSSA FM 87,9
A Associação de Mídia Comunitária Cidade das Brisas, foi fundada por um grupo de amigos, em 28/7/1998, como FM 87,9, com a proposta de um rádio com mais músicas, informações
e serviços à comunidade.

RÁDIO PRINCESA
Foi inaugurada em 27 de setembro de 2013, acreditando na rede social, com o slogan “Um
novo conceito em rádio” transmitindo 24 horas on-line, sob a direção de João Ramos Baio. A
partir de julho de 2017, passa a circular o jornal impresso “Princesa”, e em 2018 a TV Princesa
transmitido pelo canal youtube e facebook.
Conta ainda a nossa cidade com a Rádio Stéreo 98.1 FM da Igreja Pentecostal, Rádio Vida
Conexão Gospel, Rádio Votu Web, Rádio Votu-Line Esportes, Rádio Web Educativa IFSP, Rádio
Web Nossa Senhora Aparecida, Rádio Web Opção, Rnec, Votu Line, Voz do Sertão, Web Rádio
Brisa Votu, Web Rádio Catedral.
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A TELEVISÃO
A BUSCA DO SINAL
Em 1962, começa-se a comentar sobre sinais de televisão em Votuporanga,
época em que São José do Rio Preto já estava recebendo as imagens da TV Tupi de São
Paulo, canal 4.
A cidade se movimenta e a televisão é
o assunto da vez. É formada uma comissão
de arrecadação, sob a presidência do sr. Plínio Marin e tendo como membros: Hernani
de Matos Nabuco, Pedro Sanches, Caetano
Perry Junior, Cristovam de Haro, Nasser
Marão, Dr. Antônio Carvalho, Antônio Frederico, Domingos Pignatari e Dr. Ultimatum
Fava, que conta com o apoio da Associação
Comercial.
Domingos Pignatari e Henrique Preto, visitam TV Tupi em
São Paulo Foto do Arquivo do Município.

Mais uma vez a comunidade abraça uma causa comum, o sinal de TV em Votuporanga. Documento da Família Beretta.

Foi criada ainda a Sociedade Votuporanguense de Televisão, e iniciado os trabalhos rumo à
captação das imagens, e, no mês de setembro de 1964, começam a chegar à cidade os equipamentos para a recepção dos sinais de dois canais: TV Tupi e TV Excelsior de São Paulo.
No dia 18 de outubro de 1965, no segundo ano da gestão do prefeito Dalvo Guedes, foi solenemente inaugurada a COMTEVO (Conselho Municipal de Televisão de Votuporanga), e inaugurada a primeira torre de TV, na fazenda do Zico Diniz. Hoje a CONTEVO retransmite os sinais
de 9 emissoras, Globo e UNIFEV tem retransmissão próprias e ainda a cidade é servida por “n”
TVs por assinatura.
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Torre construída na fazenda do sr. Zico Diniz e Inauguração da COMTEVO - Comissão Municipal da Televisão de Votuporanga.
Fotos do Arquivo do Município.

O prefeito Dalvo Guedes em discurso de inauguração de nossa primeira torre de TV. Na foto aparecem: Hernani de Mattos Nabuco
Ultimatum Fava, Dalvo Guedes, Emilio Cavali, Edward Coruripe Costa, Deocleciano de Souza Viana Filho, entre outros.
Foto do Arquivo do Município.

Os primeiros sinais, captados de Guapiaçu, chegavam com baixa qualidade, o que só melhorou com a entrada da repetidora de Araçatuba em 1967. O primeiro aparelho de televisão local
pertencia ao empresário Domingos Pignatari.
No ano de 1970, a cidade pode finalmente ver seu sonho realizado, acompanhou de perto o
tri campeonato mundial de futebol, conquistado pelo Brasil.

A Concha Acústica, ainda
em fase de acabamento,
recebe grande público para
assistir jogos da Copa do
Mundo de 1970. Foto do
Arquivo do Município.
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TV UNIVERSITÁRIA CANAL 55
Em 30 de março de 1989, é lançada mais uma importante conquista da Fundação Rádio
Educacional de Votuporanga, a TV Universitária, Canal 55 UHF, uma emissora educativa retransmissora da FUNTEVÊ.
Em 31 de julho do ano de 1993 começa a apresentar o TVU JORNAL, hoje Jornal UNIFEV e
diversas outras atrações. É uma retransmissora mista, filiada ao Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa – SINRED.
Não se pode falar da TV UNIFEV sem lembrar dos pioneiros Lourdes Mainardi, Lindolfo
Pelegrini, Vanderlei Passoni, Luiz Carlos Ferraresi e muitos outros que na diretoria da FEV muito
empenharam nesta conquista, além dos que gratuitamente assumiram a programação.
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O ESPORTE ATRAVÉS DOS TEMPOS
O FUTEBOL

Por Guilherme Giavoni Votuporanga.SP – Foto Arte GloboEsporte.com

As peladas nos finais de semana eram a diversão no pequeno patrimônio e o primeiro time
a representar Votuporanga, de acordo com Iukiyoshi Shinohara, foi o “Vencedor”, que disputava
seus jogos no campo onde hoje fica a Igreja Matriz, no centro da pequena vila. Sua principal formação era: Costinha (goleiro), Narciso (zagueiro), Correa (zagueiro central), Toco (Antônio Ferreira Vitor), Anselmo, Indalécio de Oliveira (ponta direita), Toninho Duó (meia), Pozzobon (centroavante), Zé Maria (meia esquerda) e Pacheco (ponta esquerda).
Logo depois, surge o primeiro time de futebol “oficial” da cidade, o “VEC – Votuporanga Esporte Clube”, fundado em 15 de junho de 1945, em seguida filiado à Federação Paulista de Futebol.
Sendo seu primeiro presidente o dr. Carlos de Freitas, e seus diretores dr. Francisco de Oliveira
Guena, Osório de Arruda Alvarenga, Arthur de Oliveira, Antônio Mello Balthazar, Alcides Siqueira
Lima, Michel Miguel, Aristides Carneiro Netto, Genésio Nery de Souza e Ezequiel Vieira.
As cores escolhidas foram as cores da Bandeira Paulista, branco, preto e vermelho. Os jogos aconteciam na praça central (de acordo com “Votuporanga-Um Milagre Paulista”).
Presidiram ainda o VEC os srs. Dr. Edward Baldo, José da Silva Mello e por fim o dr. Joaquim
Franco Garcia.
No ano de 1946, Zequinha Alfaiate (José Silva Mello) e o advogado dr. Joaquim Franco Garcia,
procuraram a senhora Zulmira Beran Lupo para a doação de uma área para a instalação do campo do VEC.
D. Zulmira atende a solicitação e, em
agradecimento, Zequinha Alfaiate, presenteia seus filhos Adauto e Vicente, com um
terno de casimira.
De posse do terreno doado pela família
Lupo, foi construído o campo do VEC, que
fica conhecido como Campo das Paineiras,
depois Estádio Plínio Marin.
Vestiram a camisa rubro negra grandes
atletas da época: Coelho, Duda, Ninão, BarTime do VEC - Identificados da esquerda para a direita, em pé: goleiro
rela, Abílio Fabiano, Zum-Zum, Lelé, Lelézi-Sidney Cecchini, Lelé, ao lado Dr. Joaquim Franco Garcia. Agachados:
Toninho do Ó e ao lado, com a flâmula do VEC, o jogador Cateto. Foto:
nho, Tonhé, Orildo, Demétrius, Geraldinho,
Arquivo Municipal.
Orlando, Piolin, Lula, Costinha, Sidney Cecchini, Edgar Simões, Toninho Duó, Cateto,
Narciso, Décio, Nico, Lega, Mano, Lazinho Gripe, Afonso e outros fantásticos jogadores. Contribuição de Ozório Casado.
No ano de 1948, no dia 13 de março, de uma dissidência do VEC, é fundado o time do “América Futebol Clube”, que escolhe as cores vermelho e preto e tem como primeiro “estádio” um
terreno no alto da rua Pernambuco, sendo tempos depois transferido para uma área em frente
onde hoje está localizada a escola Uzenir Coelho Zeitune.
O Sr. Arthur de Oliveira foi um de seus presidentes, e já estando filiado à Federação Paulista
de Futebol, alcançou o 3º lugar no ano de 1949.
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América Futebol Clube

Excelentes jogadores jogaram pelo América Futebol Clube como: Orlandão de Souza, Santa
Bárbara, Orlandinho, Hercilio Toledo, Julião, Hélio Longo, Dircinho Longo, Lamartine, Bibilo,
Mascarado, Bugre, Rato, Tita, Joãozinho, Ubirajara, Osmar Souza, Dicão, Glostora, Rames Cury,
Mocinho, Colada, Armando Matos, Maurão, Benedito, Tim. Faiçal, Cabelinho, Ércio Toledo (Baguinho), Nery, Torrinha, Zé Benedito, Brandãozinho, Lima, Santana e muitos outros, além do
técnico Etelvino. Contribuição de Ozório Casado.
O VEC e o “América Futebol Clube” dividiam as paixões dos torcedores votuporanguenses e realizavam embates memoráveis, até que, em 23 de
dezembro de 1956, às 9 horas, no prédio da Associação Comercial, e após
inúmeros encontros, as diretorias dos dois times, o VEC presidido pelo dr. Joaquim Franco Garcia, acompanhado no ato pelo Sr. José Silva Mello (Zequinha
Alfaiate) e o “América Futebol Clube”, presidido pelo Sr. Domingos Pignatari,
acompanhado do Sr. Rachid Miguel Calil (Rachidinho da Prefeitura) chegam a
um consenso, fazendo a fusão duas agremiações, nascendo daí a “AAV - Associação Atlética Votuporanguense”.
Conforme registros do Sr. Mauricio Ferreira Benigno e do Sr. Ozório Casado, nesta reunião,
presidida pelo Sr. Plínio Marin e secretariada pelo Sr. Emílio Liévana, ficou definido que, tanto o
patrimônio como o ativo e passivo de ambas, título, taças, troféus, flâmulas, pertences e acessórios, ficariam para a nova agremiação, e que o campo do VEC seria o campo oficial do AAV.
A escolha do nome do estádio ficou a cargo do jovem Ozório Casado, por sugestão de um
dos presentes, que, após analisar os nomes apresentados, apontou o nome do sr. Plínio Marin,
que foi imediatamente acatado.
Com a fusão das equipes, uma tricolor e outra alvirrubra, achou-se por bem adotar as cores
preto e branco, conservadas até hoje. O novo time ganhou rapidamente a simpatia da população,
esquecendo-se a rivalidade de outrora.
1956 – Semana do Natal
– Reunião da criação da
AAV. Imagem: Foto de
Ozório Casado
Identificados na foto
os srs. Nelson Maraldi,
Ozório Casado,
Arquimedes Neves
(Ney), Moacir Másquio
(Nininho), Lula, Carlos
Márcio, Vicente
Castrequini, José
Marão Filho (Zézinho),
dr. Salgado, Deolindo
Trindade (Frinfa),
sentados: Corradi,
Alfredo Rodrigues
Simões (Cavaco), dr.
Anísio José Moreira
(deputado estadual),
Plínio Marin (presidente
da comissão) e Emílio
Liévana (Torrinha),
secretário designado.
Foto Arquivo Municipal.
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Ao conquistar o título de Campeão Amador do Estado, o time do “América”, propiciou a
entrada da nova agremiação, AAV, na 3ª Divisão
de Profissionais da Federação Paulista de Futebol (Votuporanga, um Milagre Paulista).
Assim que foi federada, teve início a montagem de um time de respeito, sendo campeã
pela primeira vez no ano de 1960, disputando o
Campeonato Paulista da 3ª Divisão. Em grande
embate no Estádio Mário Alves Mendonça, ocasião em que a torcida votuporanguense, transportada na sua maioria pela EFA, invadiu Rio
Preto, a AAV venceu o Olímpia por 2 a 1, com
gols do Fifi e Neguinho, tornando-se campeã da
Equipe de 1960 – Da esquerda: Basílio (diretor), Miguel, China,
Série Brigadeiro Faria Lima, e credenciando-se
Bréia, Alfredinho, Carangola e Raimundinho. Agachados: Baguá,
Português, Touro, Maurinho e Lupércio. Foto Arquivo Municipal.
a enfrentar o Clube Atlético Internacional da cidade de Adamantina, conforme documento da
FPF, sagrando-se campeã da Terceira Divisão. Era presidente do time o senhor Plinio Marin.
Nos anos 60, além do Sr. Plinio Marin, as
famílias Comar e Marão, através dos srs. Olívio
e Durvalino, e Nasser e Marão Abdo Alfagali deram a sua contribuição à AAV, anos em que o
time viveu uma fase áurea, praticando um futebol acadêmico e insinuante, chegando disputar
no Estádio Municipal do Pacaembu, na capital
paulista, contra o time do XV de Novembro de
Piracicaba, uma das vagas para a final, que daria
direito ao ingresso na 1ª Divisão de Profissionais,
no ano de 1967, só não conseguindo a vitória por
motivos que influenciaram sobremaneira a arbitragem.
A foto mostra a poderosa alvinegra de Plínio Marin – da
A bela exibição encantou a crônica esporesquerda para a direita (em pé): locutor Fernando Monteiro,
Flávio, Norival, Neguinho, Jurandir, Nelson Pitangueira e
tiva do país, que ficou semanas comentando o
Raimundinho. (Agachados): Neves, Fifi, Sapucaia, Gauchinho e
jogo, salientando inclusive que por méritos, seria
Ivo. Foto: Arquivo Silvio Ferrari
a Votuporanguense a vitoriosa.
Presidia o time Marão Abdo Alfagali, que tinha como técnico o experiente Antônio Julião.

Time de 1967 – Da esquerda em pé: Cardosinho, Flávio, Orestes, Vilmar, Elmo, Raimundo, ?. Agachados: Aroldo, Serginho, ?, Liminha, Fifi e
Cido Massagista.
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No ano de 1974, Votuporanga
recebe uma desagradável surpresa, o
Estádio da AAV é penhorado e vai a
leilão devido a dívidas com o Instituto Nacional de Previdência Social, o
INPS.
A cidade se movimenta e são
realizadas várias reuniões buscando
encontrar uma solução. Votuporanga
mais uma vez mostra a sua força e
eis que, no dia marcado, os empresários Nasser Marão e Carlos Ferrari,
em nome de um grupo de abnegados
esportistas, arrematam o estádio por
um valor simbólico, fazendo a seguir,
a sua doação ao poder público.
Da esquerda para a direita: em pé – Carlos Márcio de Castro Junqueira, Flávio,
No dia 10 de junho de 1975, a
Hércio, Pita, Elmo, Bidão e Adilson. Agachados – Neves, Sérgio, Sapucaia, Ivo e
Lupércio. Foto: Arquivo Silvio Ferrari
Câmara Municipal de Votuporanga,
aprovou Lei nº 1468, que mantém a
denominação de Plínio Marin no estádio recém-incorporado ao patrimônio público, e coloca o
estádio à disposição da AAV.
A vida continua, e mais uma vez o time mostra a sua força, sagrando-se campeão da série
A-3 (Terceira Divisão), em um domingo de dezembro de 1978, após abater o “Radium de Mococa”
em sua cidade por 1 a 0 e empatar no Plínio Marin por 1 a 1, gol do ponteiro esquerdo Toninho Cajú
aos 25 minutos do segundo tempo. Vitória eternizada pelo fotógrafo Manoel Motta da revista
Placar em 22 de dezembro de 1978.
Presidia a AAV Carlos Márcio de Castro Junqueira e o treinador era o técnico Acosta.
Mais uma vez a Votuporanguense
é notícia na mídia esportiva nacional,
inclusive ficando memorável a foto publicada na Revista Placar.

A.A.Votuporanguense campeã da Série
A-3. Foto: Manoel Motta/Revista Placar
Troféu Folha de São Paulo, prêmio para a equipe campeã
da Primeira Divisão de profissionais do ano de 1978.
Imagem: Foto Arquivo Municipal.
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Dorival Alfredo Veronesi assume a presidência da “Associação Atlética Votuporanguense”
em agosto de 1984, e, no mesmo ano viaja até a cidade de Santos, acompanhado por João Carlos
Ferreira e o técnico Acosta, levando um convite ao time da Vila Belmiro, para que venha jogar em
Votuporanga.
Foram recebidos pelo grande jogador Zito, por Gilberto Tim e pelo treinador Castilho. Convite aceito, o grande esquadrão santista apresenta-se na cidade no dia 6 de novembro de 1984.
A narração da partida foi negociada em Marília com o locutor Osmar Santos da Rádio Globo
de São Paulo, que aceitou imediatamente o convite, em virtude de sua amizade com Luis Rivoiro,
trazendo para cá o locutor Antônio Édson e o repórter Odinei Edson Santos, tendo a equipe santista vencido a AAV pelo placar de 4 a 1.
Dorival Alfredo Veronesi administra a AAV nos anos 1985 a 1987, e ainda em 1989, marcando
uma época gloriosa para o futebol da nossa cidade, chegando em 1987 às finais da Divisão Intermediária, atual série A2.

De pé: Edson Oliveira, Valô, Helinho, Edson Pereira, Miro e Serginho Brasília; agachados: Golinha (massagista), Betão, Lima, Jenildo,
Udelson e Aroni

No ano de 1993, a “Associação Atlética Votuporanguense” disputa o seu último campeonato,
interrompendo suas atividades profissionais no ano de 1994. Durante 7 anos, de 1994 a 2001, o
Estádio Municipal Plínio Marin fica sem o futebol e a cidade entristece.
No ano de 2001, um grupo de empresários liderados por Gilberto Pitarelli,
funda a “Sociedade Esportiva Votuporanga”–SEV.
A “Sociedade Esportiva Votuporanga” disputa os campeonatos de 2002 e
2003 pela série B3, 2004 pela série B2 e no ano de 2005 pela série A3, transferindo-se então para a cidade de Hortolândia.
Mais uma vez Votuporanga ficava sem o seu futebol, até que o time é regularizado por investidor estrangeiro, junto à Federação, em 11 de dezembro de 2009, como CAV –
“Clube Atlético Votuporanguense Ltda” e volta a disputar o campeonato em 2010, pela 2ª Divisão,
equivalente ao 4º nível.
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Votuporanga sonha com um novo estádio, que cumpra as exigências da
Federação, ofereça melhores acomodações, estacionamento e que tenha multiuso, cultural, artístico, esportivo e educacional.
Assumindo o compromisso de construir um novo Estádio, o Município
coloca à venda o velho campo Plínio Marin, sendo o negócio concretizado no
dia 18 de julho de 2011, com a aquisição da área pela empresa “Morini Incorporadora, Comércio e Construção Ltda”, e parte em busca da conquista de verbas
junto aos governos do estado e federal.
No ano de 2012, o time de Votuporanga sagra-se campeão da 2ª Divisão, Série B, em jogos
disputados com a equipe do São Vicente.

Almejando novos rumos para a equipe, um grupo de investidores locais, com o apoio do
prefeito Nasser Marão Filho, inicia negociações, no intuito de adquirir o clube. Diversas tentativas foram feitas, até que em novembro de 2013, o negócio se realiza e o CAV volta a ser genuinamente votuporanguense.
Nos anos de 2013 e 2014, a equipe disputa o campeonato pela Série A3 e em 2015, ainda
utilizando o “velho” Estádio Plínio Marin, sagra-se vice-campeã, em dois jogos disputados contra
a equipe de Taubaté, e consegue o acesso para a Série A2 do Campeonato Paulista. O treinador,
prata da casa, foi o jovem Marcelo Henrique Dias e o presidente do time era Marcelo Arenas
Stringari.
Da esquerda para a direita, parte
superior: Romário, Carioca, Fabão,
André, Elcinho, Rufino, Thauan,
Kellys, Cairo, Ivan e Vagner Valente
(preparador de goleiros). Agachados:
Emerson Santos, Sigmar, Gabriel,
Marquinhos, Marcinho, Neto Paulista,
Andrezinho (preparador físico),
Uélisson, Wulian Bahiano, Thiago
Fonseca (fisioterapeuta), Paulinho
(roupeiro) e o técnico China.
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A construção do novo estádio seguia a todo o vapor e, por Lei Ordinária nº 5660, de 15 de
setembro de 2015, de autoria do vereador Osmair Luiz Ferrari, passa a denominar-se “Arena Plínio Marin”.

Arena em construção Foto:- Diogo Mendes Vicentini

No dia 23 de janeiro de 2016, que ficará marcado para sempre na história de Votuporanga,
na presença de um grande público, aconteceu a inauguração da nova e moderna Arena, com a
realização de um jogo amistoso, contra a forte equipe da Ponte Preta de Campinas, que venceu o
CAV pelo placar de 4 a 3.

Público presente na inauguração da Arena Plínio Marin Foto: Diogo Mendes Vicentini

Presidente da FPF – Reinaldo Carneiro Bastos e o prefeito Nasser
Marão Filho quando da inauguração da Arena.
Foto:- Diogo Mendes Vicentini.

O técnico Marcelo Henrique Dias com os garotos Eduardo e
Augusto, quando da inauguração da Arena.
Foto:- Diogo Mendes Vicentini
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Comissão Técnica e times do CAV e da Ponte Preta perfilados para a execução do Hino Nacional. Foto:- Diogo Mendes Vicentini

CAMPEÃO DA COPA PAULISTA 2018

CAV-Clube Atlético Votuporanguense, Campeão da Copa Paulista 2018 – Estádio da Ferroviária de Araraquara. – Foto Jornal A Cidade,
edição 9.902 de 4 de dezembro de 2018.

Parafraseando o cantor Vicente Celestino, na composição “O Ébrio”, o Clube Atlético Votuporanguense-CAV atinge o “Píncaro da Glória” ao vencer a Ferroviária e sagrar-se Campeão
da Copa Paulista de 2018 no dia 2 de dezembro no Estádio Doutor Adhemar de Barros, também
denominado Estádio da Fonte Luminosa ou Arena da Fonte na cidade de Araraquara, vitória que
garantiu a disputa da Copa do Brasil pela CBF – Confederação Brasileira de Futebol, competição
nacional disputada por 91 equipes.
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Nos dois jogos houve o empate por 1x1, levando a decisão para os pênaltis, quando a eficiência de jogadores muito bem preparados, garantiram a vitória em 5x3, e a disputa da Copa pelo
Estado de São Paulo, junto aos times do Corinthians, Santos, Ponte Preta, Guarani, Palmeiras e
São Paulo.
Um grupo de atletas, técnico, profissionais e uma diretoria empenhada fazendo um trabalho
sério, contando com uma torcida fanática, comandada pela TURA – Torcida Uniformizada Raça
Alvinegra, levou o time à conquista mais importante da sua trajetória.
Atletas: Bruno Pianissola, Sávio, Paulo Henrique, Renato Justi, Matheus, L.Anselmo, Alisson,
Ricardinho, Erick Salles, João Marcos, Léo Aquino, Dudu, Léo Santos, Bruno Baio.
Técnico: Rafael Guanaes.
Érick Salles empatou aos 45 minutos do 1º tempo, Ricardinho, Bruno Baio, Léo Aquino, Paulo Henrique e Renato Justi marcaram nos pênaltis.
Presidente da Diretoria: Marcelo Stringari
Grandes jogadores vestiram a camisa alvinegra em todos os tempos, como: Touro, Olavo,
Calabra, Jorge de Freitas, Português, Granada, Neguinho, Canhoto, Cezário, Nelson Pitangueiras,
Celso Veiga, Albano, China, Francisco Santana (Fifi), Liminha, Cardosinho, Orestes, Flávio, Jurani,
Betão, Elmo, Raimundinho, Ivo, Haroldo, Ismael, Pita, Zanca, Sivuca, Alfredinho, Baguá, Mauricinho, Carangola, Bugre, Lima, Neves, Lupércio, Bidão, Aime Comar, Dagoberto Mira Alves, Silvinho Ferrari, Álvaro Piotto(Valô), Edson Oliveira, Odon, Edson Pereira, Jair Brasília, Zé Humberto,
Expedito, Adivilson, Jenildo, Tato, Caio Cambalhota, Paçoca, Mário Sérgio, Toninho Caju, Bezerra,
Arone, Silva, Cidão, Paulinho Mclaren, Vergílio, Roberto Biônico, Elinho, Radar, Sabará, Serginho
Brasília, Udelson, Paulo Comeli, Ordalino, França, entre outros.
Também importantes foram os técnicos que dirigiram a alvinegra em todos os tempos,
como: João Lima, Armando Granhan Bell, Osvaldo Iembo (Dicão), João Avelino, Eca, Mascote,
Alcides Manay, Renato Fuentes, Acosta, Ambrósio, Ilzo Nery, Vilson Taddei, Varlei de Carvalho,
China, Marcelo Henrique Dias, Rafael Guanaes, entre outros.
Muitas foram as diretorias que garantiram o futebol nas tardes de domingo, e que aqui
reverenciamos em nome de alguns de seus presidentes: Alicio Vilar Pontes; Arnaldo Santa Fé
Trindade; Carlos Márcio de Castro Junqueira; Célio Honório; Dirceu Q. Cabeça; Dorival Alfredo
Veronezi; Durvalino Comar; Francisco Polegato (Chico Açougueiro); Getúlio Augusto Paes; Gilberto Pitarelli (SEV); Haroldo Pousa Paes; Jair Sampaio; José Galera Sanches; Leonildo Butignolli;
Marão Abdo Alfagali; Marcelo Arenas Stringari; Marcio Alexandre de Avelar Cruz; Nasser Marão;
Nilson Gorayb; Olivio Comar; Roberto Bianchini; Waldir Aparecido Petenucci.

Tura – Torcida Uniformizada Raça Alvinegra
A apaixonada torcida alvinegra sempre esteve presente em grande número,
apoiando e empurrando e, às vezes, criticando o time votuporanguense, em jogos
realizados em nossos domínios e em campos alheios.
Com a finalidade de dar uma personalidade a essa torcida, no dia 25 de setembro de 1994, o torcedor Silvio Vieira
reuniu os amigos Marcelo Arantes e Dario
Alkmim Zanco e juntos fundaram a Tura –
Torcida Uniformizada Raça Alvinegra.
Dado o passo principal, mãos à obra,
buscando recursos junto ao comércio e a
indústria para a aquisição de instrumentos

TURA – Torcida Uniformizada Raça Alvinegra – A Força do CAV nas
arquibancadas. Foto: Glauce Sereno
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musicais, confecção de bandeiras, faixas, uniformes e recursos para as viagens.
Foi composta a primeira diretoria assumindo a presidência Silvio Adriano Cerantoni Vieira,
tendo como vice Dario Alkimin Zanco, como secretário Marcelo Arantes, contando como membros João Paulo Conceição da Silva e Sebastião Marcos da Silva.
Nas arquibancadas, as tarefas eram divididas, ficando Dario com a responsabilidade do
merchandising, colocação de faixas e distribuição de bandeiras, Marcelo na organização de ônibus nas viagens e controle dos torcedores juntamente com João Paulo e Sebastião Marcos, enquanto Silvio Vieira, puxava os gritos de guerra e os cantos da torcida.
O hino oficial da TURA foi composto por Silvio Vieira e Marcelo Arantes.
Na década de 90, no Carnaval de rua de Votuporanga, em um deles, a TURA desfilou como
bloco carnavalesco, levando para a avenida aproximadamente 500 torcedores uniformizados,
com ritmistas, carros alegóricos e algumas fantasias.

Estádio Plinio Marin

Imagem do Estádio Plínio Marin Foto: André Luiz Dionízio Takahashi

Arena Plinio Marin

Foto do arquivo municipal
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A história e a trajetória de FIFI
Francisco Santana, popularmente conhecido como Fifi, nasceu na
cidade de Campinas, no bairro Cambuí, dia 29 de novembro no ano de
1936. Filho de Joaquim Santana e Maria Santana.
Sua história com o futebol começou bem cedo, ainda garoto, com
apenas 10 anos, no velho campinho do bairro Bonfim. Logo chega ao time
do infantil e já mostra suas qualidades no pastinho, primeiro campo usado pelo “Guarani Futebol Clube”, perto da Mogiana. Quatro anos depois,
Fifi chega ao Brinco de Ouro da Princesa.
Faz sucesso com a torcida e logo vem sua primeira convocação para
a Seleção Brasileira sub-18, disputando o primeiro Campeonato Sul-AmeFrancisco Santana – Fifi atleta
símbolo da Votuporanguense,
ricano na Venezuela.
homenageado na inauguração
Além do país sede, estiveram na disputa o Brasil, Argentina, Panada Arena. Foto: Diogo Mendes
Vicentini
má, Uruguai, Chile e Paraguai, sendo que o Uruguai sagrou-se campeão e
o Brasil ficou com o vice-campeonato. Fato curioso é que os dois países
chegaram de forma invicta na final. O jogo entre Brasil e Uruguai terminou empatado, 1 a 1.
O tempo passa e Fifi, já com relativo sucesso em sua carreira de jogador é emprestado ao
Fluminense do Rio de Janeiro, onde permanece por um ano. Fica hospedado na “pensão da Vovó”.
Disputou a final do Campeonato Carioca contra a forte equipe do “Botafogo Futebol e Regatas”. Na partida final, o já ídolo Fifi, marca duas vezes, mesmo sofrendo forte marcação (conforme relatado pela “enciclopédia do futebol”, Nilton Santos).
Fim de um ciclo na carreira de Fifi. De volta ao “Brinco de Ouro da Princesa”, na década de
60, após o Guarani recusar a oferta da proposta recebida pelo jogador para atuar na Espanha.
Pouco tempo depois o Guarani negocia o ídolo com o famoso time do “XV de Novembro de
Piracicaba”, onde permanece por 2 anos. Em 1963, Nasser Marão, , Chafic Jorge Sarquis, Roberto
David Marão Sayeg dirigentes da AAV e Frei Benjamin, vão a Piracicaba interessados no jogador.
Fecham o negócio e Fifi desembarca em Votuporanga, começando a sua trajetória de ídolo.
Foi sem dúvida alguma, o maior jogador de futebol, a vestir a camisa com o símbolo da AAV
em todos os tempos. Encerrada a gloriosa carreira, Fifi fixa residência na nossa cidade, levando
uma vida simples, sem deixar o esporte que o consagrou, inclusive sendo treinador das equipes
de base e também do time principal.
Atualmente Fifi vive de bem com vida em companhia de amigos na terra das brisas suaves,
de onde jamais saiu, assim como aconteceu com os jogadores Albano, Lupércio, Betão, Bugre,
entre outros.
Recebeu uma justa homenagem ao dar o pontapé inicial no jogo inaugural do CAV versus a
Ponte Preta de Campinas, na nova Arena, no dia 23 de janeiro de 2016.

O JUDÔ
A imigração japonesa foi um dos fatores importantes
para o desenvolvimento rural e comercial de Votuporanga,
contribuindo ainda com a inclusão do município no calendário esportivo do país, graças a um esporte, o Judô.
Buscando informações, encontramos no caderno comemorativo ao XXX Campeonato de Judô da Araraquarense, acontecido nos dias 18 e 19 de fevereiro de 1984, um
relato do Sr. Nozomu Abê, sobre como surgiu o esporte em
nosso município.
Relatou sr. Nozomu, que os primeiros imigrantes japoneses por aqui aportaram no ano de
1941, constituindo uma colônia de mais de 200 famílias, e que, por volta de 1944, foi fundada a
primeira escola japonesa.
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Em 1945, foi convidado como professor o sr. Issamu Tanaka, que foi quem introduziu o judô
em Votuporanga, e em março de 1946, foi fundado o “Clube Cerejeira”, com a finalidade recreativa, de prática esportiva e educacional, logo interrompida por motivos políticos, provavelmente
em virtude da 2ª Guerra Mundial.
Em 1951, a equipe de Votuporanga participou do torneiro “Bandeira Ademar de Barros”
tendo como representante o jovem atleta, Nozomu Abê, que a partir daí, resolveu transmitir a
outros jovens seu sonho e ideal de ser judoca.
Em 10 de janeiro de 1954, foi realizado o “1º Campeonato de Judô da Alta Araraquarense”,
realizado na “fazenda Otsuki”, ocasião em que os professores da arte, Tanaka e Shiguenaga já
haviam se mudado de Votuporanga.
Na ocasião, os tatames eram improvisados com o uso de pó de serra coberto com encerados. Mas, animados com o sucesso obtido, nossos judocas passaram a se dedicar ainda mais
aos treinamentos e os bons resultados foram aparecendo. Participou da equipe de judocas como
juvenil, o atleta Hideito Otuki. Mais tarde, com a morte do Sr. Nozomu, Hideito Otuki, que era o
braço direito do mestre, continuou à frente do Judô de Votuporanga.
Em 11 de dezembro de 2013, após 60 anos de profícua atividade, encerrou definitivamente
seu trabalho de dedicação ao judô.
Em 1955, foram adquiridos os primeiros tatames oficiais, permitindo dessa forma melhores
condições para o desenvolvimento da modalidade esportiva.
Depois de muita luta, em 1968, o judô votuporanguense conseguiu filiação definitiva na Federação Paulista de Judô, com a denominação de “Associação de Judô Cerejeira de Votuporanga”,
sendo nomeado como seu presidente o jovem Hideito.
Em meados de 1969, como prêmio
pelos esforços dos dirigentes a serviço da
modalidade, foi criada a 6ª Delegacia Regional de Judô, tendo Votuporanga abrangido associações de várias regiões do estado, como: Ribeirão Preto, São José do Rio
Preto, Araraquara, Catanduva, Barretos,
Taquaritinga, Olímpia, Batatais, Fernandópolis, Jales, Mirassol, Pindorama, Guaíra,
Jales, Tanabi, entre outras.
Em 1986, falece o líder, e em sua hoPrimeira Escolinha de Judô na Fazenda Otsuki. Foto: acervo família Otsuki menagem a diretoria da “Associação Cerejeira” adotou o nome de “Nozumo Abê”
como patrono dos torneios. Hideito assume e levanta a bandeira do judô em Votuporanga.
As competições continuaram e cada uma delas
reuniu em nossa cidade mais de uma centena de atletas e dirigentes esportivos, a nata do Judô brasileiro,
até que no dia 11 de dezembro de 2013, passados 60
anos da primeira competição, a tradicional Associação de Judô Cerejeira de Votuporanga, a Academia
do Judô, suspendeu suas atividades.
No XXX Campeonato de Judô da Araraquarense, Hidehito assim se pronuncia:
“Olhando para trás, sentimo-nos recompensaWaldir Furlaneto, Bruno Fugita Salvador, Hidehito Otuki,
dos. Tivemos tristezas, e muitas vezes a desespeRidinely Otuki e José Carlos
rança reinou. Mas, de algum lugar, em algum momento, uma palavra ou um gesto, fazia renascer a esperança”.
Tudo nos faz acreditar no renascimento do Judô Cerejeira, uma vez que uma árvore madura
não deixa de esparramar sementes.
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O Basquete
Modalidade esportiva que movimentou Votuporanga entre os anos 60 e 70, época em que
foram formadas equipes que alcançaram destaque entre as melhores do Estado.
A “Bola ao Cesto”, como era conhecida, revelou grandes atletas, entre eles os irmãos José
Antônio e Savério Maranho, Valter Costa, Antônio Moreti, Rames Cury, Paulo Matta, Miguel Raul
Pignatari, Denizart Vidigal, Flávio Beloni, Itajiba Moreti. Nelson Costa, Hernaninho Nabucco, Dagoberto Mira Alves, Rui Elias Marão, Antônio Carlos Sarquis, Maurício Silvério Gomes, Edison
Cocolo Martins, Júlio Barbieri, Paulo Viesi, Hélio Bavaresco, Haroldo Massaferro, Ivo Matavelli,
Ronaldo Mattos, Luiz Torrinha, Eugênio Xavier, Pelegra e Guto Poiani, que deixaram na lembrança da torcida uma enorme saudade.

Em pé da esquerda para a direita: Walter Costa, Rames Cury, Antônio
Moreti. Agachados – Esdras Moreira, Denizart Vidigal, Egídio Padovez e
Miguel Raul Pignatari. Foto: Acervo Rames Cury

Colégio Comercial

O basquete feminino : da esquerda Mariângela, Ana Maria
Buck, Darci de Haro, Mitico Otuki, Elisete Camolesi, Marlene
Alves Rugno, Leny Botura de Haro. Foto Arquivo Municipal.
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A Natação

Votuporanga tem investido
bastante e descoberto novos
nadadores – na foto o menino
Gabriel no Votuporanga Clube.

Votuporanga sempre foi um celeiro de nadadores que competiam
por puro prazer, em troca do carinho e do reconhecimento de todos,
atletas que durante os anos 60 e 70 trouxeram troféus e medalhas para
a nossa cidade.
No início das atividades aquáticas, os nadadores eram dirigidos
pelo Sr. Marcelino Brandão, e entre os atletas campeões são lembrados
para sempre: Emílio Celso Barbieri, José Sant’ana Filho, Pedro Marão,
Léo Motta, Moby Dick, Walter Kitamura, Luis Carlos Doimo, Turquinho,
Wilson Arnold Barbosa, Humberto Mazzafero, Maurício Brandão, Dumbra, Melão e muitos outros.
Também alcançavam destaque as equipes femininas, nas quais figuravam: Genir Sant’ana, Yaramar Soave, Célia Maria Gusmão, Marta
Goeldner, Beatriz Cornelha, Nadir Sant’ana Diniz, Silvia Mara Lima Cavalin, Suely Nakatsui, Maria Cristina Bonetti, Carmem Gusmão, Sueli Toledo, Lúcia Regina de Lima, Gláucia Heloisa Soave e Eliane Soave.

O Ciclismo
Carlito Pinar, Deraldo José da Silva,
Dioguinho e outros muitos abnegados foram
os precursores do ciclismo em Votuporanga,
e o grande destaque era o campeão José Garcia.
Os irmãos Saturnino e Clayton Garcia
e o jovem Edson Pistili dão continuidade e
mantém vivo o esporte de duas rodas.
Passam-se os anos e hoje volta o ciclismo com força total e diversos são os grupos,
homens e mulheres, que, nos fins de semana
e nas noites, praticam a atividade.
Alguns desses grupos são: Elite Bike Competição nas ruas da cidade. Foto: Acervo Municipal
Shop, Pedalo Bikes, Bike Terra, Voturide, Os
Pedvela, MT Beers, Os Pé Vermelho, Os Pé de Frango, Bike Votu, Pedala Votuciclo e a novidade,
Divas da Bike, somente com participação de mulheres.
Homenageamos as bicicletarias, lembrando de uma das antigas, a Agência de Bicicletas São
Paulo, dos irmãos Paulino e Nelson Olgado, que ficava na rua Amazonas, entre Ceará e Paraíba.

Agência de Bicicleta São Paulo Foto: Acervo Municipal
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O Tênis

Votuporanga Clube – Abílio Calile, Rachid Honsi, Humberto Bonetti, Altair
Barcelos de Carvalho, Roberto de Lima Campos, João Antônio Nucci e prof.
Benedito Silva. Foto Buck José.

Valdecy A. Bortoloti, Antônio Carlos Roma
e Thomaz Koch no Votuporanga Clube. Foto
Antônio Carlos Roma.

As quadras do “Votuporanga Clube” e o “Assary Clube
de Campo” são o espaço preferido e o ponto de encontro
dos atletas desta modalidade
esportiva.
No ano de 1986, o “Votuporanga Clube” no intuito de
popularizar o tênis entre seus
associados, contrata o professor Claudemir Silva, o Cal, e no Quadra de Lissona no Votuporanga Clube.
final do ano inaugura suas quadras de Lissona, na presença
de um dos maiores atletas do
tênis, Thomaz Koch.
No ano de 1987, Votuporanga ganha sua primeira medalha de prata nos Jogos Regionais, na cidade de São José do
Rio Preto, vencendo Catanduva
na semifinal, a favorita para
vencer os Jogos daquele ano.
A equipe era formada por
Amauri Alves Rugno, Ronaldo
Augusto Comar Marão (Guto
Marão), Eduardo Costa Neto, Quadra de Tênis do Assary Clube de Campo. Foto Diogo Mendes Vicentini
Thiago Vacari e Ricardo Cecolin Galvão. São lembrados também os nomes de: Antônio Carlos Roma, Rui Elias Marão, Rafael
Chaim, Carneiro, Júnior Pignatari, Serginho Benez, Carlos Eduardo Pignatari, Capela, Batatinha,
Takashi, entre outros.
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O Voleibol
O voleibol é outra modalidade esportiva bastante
disputada durante anos em Votuporanga, com inúmeros aficionados, lembrados para sempre no esporte,
como: Abílio Calile, Ariovaldo Viscardi, Antônio José
Viscardi, Aderbal Gallo, João Gualberto Rosa (Patada),
Egmar Marão Alfagali, Ronaldo Mattos, Miochi, Carlos
Alberto Maranho, Rubens Grisi Júnior, Celso Tadaki
Fukuiama, Carlos Cavalcanti, e os técnicos: Amaury C.
Rugno, Lindolfo Pelegrini, Luiz Carlos Toloni, Lú Ferrari, Prof. Zito, entre outros.

Foto tirada em outubro de 1952 quando dos Jogos Abertos
em Ribeirão Preto. Da esquerda para a direita em pé: Walter
Costa, Yukiyoshi Shinohara, Valdir Botezini, Valter Parizi.
Agachados: Shinobu Nakabashi, Geraldo Almeida, Agenor de
Souza e José Galera. Foto: Acervo Rames Cury

Partida de vôlei acontecida no Ginásio e Escola do
Comércio – Segundo Garcia Martins atacando, Rames
Cury no bloqueio. Foto: Rames Cury

Na foto a partir da esquerda: Marcelo Van Haute, Frei Arnaldo,
Miltão, ?, Benedito, Abílio Calile com o filho Abilinho e Laert Belini
Pereira.

O Futebol de Salão

Time que marcou época: Maringá Esporte Clube. Esquerda para direita: Urbano Doimo, Durvalino Comar, Escudeiro, Ormezindo, Walter,
Palestra, Tim, Rigo, com o troféu Antônio Murasse e Frei Arnaldo Maria de Itaporanga. Agachados: Reinaldinho, Edison Cocolo Martins,
Rui Marão, Vavá e Edson. Foto Rui Elias Marão.

172
O Futebol de Salão movimentava a cidade e, anualmente, no mês de julho, acontecia o campeonato de futebol de salão nas quadras do Votuporanga Clube, cujas dependências ficavam
lotadas por apreciadores dessa modalidade esportiva. Grandes equipes como Tawaty, Banespa,
Induscomio, Itaú, Unibanco, Bradesco, Mercantil, Disdroga, Jowanel e outras disputavam jogo a
jogo, até chegarem à grande final. Vários jogadores se consagraram nessa modalidade esportiva.

Time do Banco Mercantil de São Paulo. Em pé a partir da esquerda: João Carlos C.Peixoto, Aparecido Navarro da Silva, Vanderlei Tambor,
Carlão, Antônio Claudecir Miller, Betinho, Osmar Rosa Santana e Jair Negrini Guiráo. Agachados: Jair “Burro Branco”, José C.Martins
(Barriga), Sérgio R.R.Figueiredo, Valtinho e Nivaldo P.Manzato.

FUTEBOL AMADOR
Fundada no dia 1 de março de 1963, a LIVOFU – (Liga Votuporanguense de Futebol), afiliada
à Federação Paulista de Futebol, tendo à frente como primeiro presidente Durvalino Comar, ocupando o cargo atualmente o vereador Walter José dos Santos (Wartão).
O Futebol Amador, a várzea como era conhecida destacou diversos times, dos quais destacamos a Ferroviária da Estação, Guarani Futebol Clube da Vila Muniz, Juventude Bairro São João,
Ficzambel FC, Santa Luzia FC, Paulistinha da Vila América, Clube Atlético Municipal, Marianos
da São Bento, Círculo Operário, Ceugaz, Vila Paes, Fluminense das Paineiras, Grêmio da Santa
Casa, Clube dos 40, Assary Clube de Campo, Jowanel, Covasa, Jodel, Irmãos Marão, AABB, Constrular, Banespinha e muitos outros.
O início o futebol amador foi cercado por grandes dificuldades principalmente a financeira, lutando pelo apoio e patrocínio de empresários ou de cidadãos apaixonados pelo esporte. As
rádios AM deram grande contribuição divulgando diariamente os jogos de fim de semana, quase
sempre disputados na zona rural e em pequenos lugarejos.
A “garantia”, preço pago pela equipe que recepcionava, servia para pagamento de transporte, quase sempre em caminhões abertos e ainda ajudava a lavagem dos uniformes dos atletas.
Com o tempo, algumas equipes, conseguiam recursos para melhorar o transporte e já viajavam
com peruas Kombi.
Entre as equipes dos bairros e fazendas que ganharam destaque estão as dos bairros Cruzeiro, Tabuleta, Tomaizão, Ponto da Onça, Ponto da Sorte, Cerâmica, Vila Carvalho, fazendas dos
Portugueses, Ingleses, Carrilho, Zancaner, Comar, Torres, entre outras.
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Árbitros da Liga Votuporanguense de Futebol Amador. A partir da esquerda: Sebastião B.S.Filho, Cristovam de Freitas, Carlos de Barros,
Sebastião Polidoro, Sargento Grota, Roberto Bianchini, Roberto Populi, José Casagrande Jr. e Lamartine de Oliveira.

Muitos outros nomes integraram a equipe de árbitros da Liga, como Arnaldo Santa Fé Trindade, Joaquim Jorge Oliveira, Irineu Gracia, Luiz Carlos Salvador (o bom baiano), Claudecir Andrade (Sagui), Paulo César Másquio, Francisco Osório de Camargo (Fumaça), Pedro Ferreira,
Edivar Aparecido Neco, João Mauricio Matioli, Marco Antônio Bassini, e muitos outros que deram
a sua contribuição para o nosso esporte amador.
Alguns anos após a fusão do VEC e do América, no ano de 1962 funcionários do DER, com o
apoio da empreiteira STARPAVI e de torcedores saudosistas, reativaram o América Futebol Clube
para disputar o campeonato amador.

América Futebol Clube –
1965. Esquerda para direita:
Falcão, Luizão, Dorival
Mega, Décio, Mané e Ozorio
Casado. Agachados: Nivaldo,
Zé Carrasquera, Zé Cardoso,
Valtinho e Biriba. Outros ainda
foram atletas que reforçaram
o time como: Saturnino,
Nelson Figueira, Zicão, Waldir
Petenucci, Silva “Saroba”,
Frezarin e o técnico Armando
Teodoro Ferreira. Foto Ozório
Casado.

Guarani Futebol Clube da
Vila Muniz – um dos mais
respeitáveis times do amador
votuporanguense. A partir da
esquerda José Luis Pescuma,
Carlão, Orlando, Osvaldinho,
Carlos Roberto Romero
(Carrapicho) e Petê. Agachados:
Mário Horita, Gilberto Cremonim,
Nivaldo Fritz, Celso Fifi e José
Carlos Maluf. Foto do Arquivo
Municipal.

174

Time da Jowanel, uma seleção de craques amadores. Esq: Diva, João Darc, Procópio, Giácomo Roveri, Walter Domingos (Lobão) e Celso
Cuenca. Agachados: Zezinho, Toniquinho, Carlinhos, Miltinho, José Luiz (Pelé) e Português.

Time do Banespinha no Assary. Da esquerda em pé: Rubens Coxinheiro, Pedro Albarelo, Rodolpho, Salum, Procópio, Bidão, Gesus, Zé
Carlos, Manzato. Agachados: Cido Venci, Diogo, Mario, Zé Roxinho, Gilmar e Dorival Mega. Foto Diogo Mendes Vicentini.
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O MIGRANTE E O IMIGRANTE
A Lei Eusébio de Queirós proibiu o tráfico negreiro em 1850, mais tarde a Lei do Ventre
Livre (1871) e a Lei dos Sexagenários (1885) anunciavam o fim próximo da escravidão. Ao mesmo
tempo, a população escrava envelhecia sem que a reprodução natural fosse suficiente para suprir a necessidade de mão-de-obra nas lavouras, principalmente na cafeeira ou para colonizar as
terras ainda inexploradas.
A falta de mão-de-obra acentuou-se com o fim da escravatura em 1888, começando aí a
busca por trabalhadores livres, direcionada principalmente ao imigrante europeu.
Entre os anos de 1876 e 1920, entraram em São Paulo os italianos, os árabes em 1880, a partir de 1905 vieram os espanhóis e em 1920 chegam os alemães, romenos, húngaros e iugoslavos e
os portugueses como imigrantes e ainda os japoneses que aqui desembarcaram entre 1928 e 1935.
O Governo do Estado de São Paulo construiu entre os anos de 1886 e 1888 a Hospedaria de
Imigrantes no Brás um dos maiores centros de recepção de estrangeiros já existentes no Brasil.
Por suas dependências, passaram mais de dois milhões de pessoas entre os anos de 1887 e 1978.
No período de 1927 a 1940, vieram para São Paulo os migrantes nordestinos, com a Bahia
contribuindo com pouco mais de 50% do total. A estagnação econômica, as constantes secas na
região nordeste do Brasil e a prosperidade econômica de outras regiões foram fatores determinantes para o processo migratório nordestino.

OS IMIGRANTES EM VOTUPORANGA

A crise de 1929 trouxe grandes dificuldades aos produtores de café, estendendo aos parceiros, meeiros e arrendatários, fazendo com que as famílias de imigrantes que haviam conseguido
amealhar algumas economias, partissem em busca de realizar o sonho de adquirir seu próprio
pedaço de terra nas novas fronteiras agrícolas, e de se estabelecerem no comércio.
Assim muitos vieram para Votuporanga entre os anos de 1937 a 1945, quando houve o lançamento do novo patrimônio e a venda dos lotes da Fazenda Marinheiro de Cima, divididos em
pequenas áreas de terras férteis a preços vantajosos.
Os imigrantes deram uma enorme contribuição para o desenvolvimento de Votuporanga,
investindo nas culturas do arroz, feijão, milho, algodão, hortaliças e ainda se estabelecendo no
comércio, não medindo esforços quando da construção da Igreja Matriz, da Santa Casa, de escolas, e contribuindo na assistência social.
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O Trabalho no Campo. Foto Takeo Sato

Participação das colônias nos desfiles comemorativos. Foto do Arquivo Municipal.

Imigração Italiana
A partir da década de 1870, teve início a maciça imigração de italianos para o Brasil, transformando-se num fenômeno de massa entre 1887 e 1902, influenciando decisivamente no aumento da população do Brasil. Entre 1880 e 1924, entraram no Brasil mais de 3,6 milhões de imigrantes, dos quais 38% eram italianos.
Aos poucos, os italianos vão descobrindo Votuporanga, a família Bortoloti chega em 1937
e inicia sua luta como comerciante; a Lupo em 1938 implanta uma linha de ônibus, ligando Votuporanga a Tanabi; a Comar (1940) na plantação do café, assim como os Fávaros (1940). A família
Pozzobon (1940) com máquina de beneficiamento de arroz; a Riva (1941) trabalha com música; os
Blundi (1941) instalam restaurante; Regiani (1941) na agricultura diversificada; os Castrequini no
agronegócio; a Beretta (1942) investe na compra do algodão; a Davanço (1942) inicia atividade na
venda de secos e molhados; a Ferrari (1943) pioneira da indústria de bebidas; a Cavalleri (1944)
inaugura foto; a Rapassi (1944) abre o hotel e parte para o comércio; a família Leva no material de
construção; Pignatari, Facchini, Fava, Frederico, Benfatti, Lui, Bottura, Parisi, Menóia, Zan, Pedrazolli, Mantovani, Guerra, Beloni, Albarello, Barbieri, Belotti, Butignoli, Castrequini, Cecchini,
Grisi, Maricato, Mastrocola, Zanovelli, Bocchi e muitas outras que foram determinantes para o
desenvolvimento de Votuporanga.
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Comerciante de algodão César Beretta, em plena praça da Matriz. Foto: Acervo Família

Comprador de cereais César Beretta – comercializando algodão em 1943. Foto: Acervo Família

Fazenda Castrequini
Salvador Castrequini comercializando algodão em 1940
Foto: Acervo da Família
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Casas Benfatti & Sobrinhos rua Amazonas em 1945. Foto do Arquivo Municipal

Móveis Rapassi em 1959

Foto: Acervo Família Rapassi

Os descendentes italianos criaram a “Associação Cultural Ítalo-Brasileira de Votuporanga”
em 12 de novembro de 1998, uma iniciativa do oriundi Orlando Beretta, que hoje ocupa o cargo de
Representante Consular Honorário Italiano.

Imigração Espanhola
Os primeiros espanhóis chegaram ao Brasil na década de 1880 e figuravam como o terceiro
maior contingente de imigrantes recebidos pelo Brasil, perdendo apenas para os italianos e os
portugueses, e bem a frente dos alemães e japoneses.
A influência da colônia espanhola e sua determinação pelo trabalho deixaram marcas profundas na história da cidade de Votuporanga, tanto na agricultura como na indústria e comércio.
No início do povoado, tudo era muito difícil, não havia lazer, conforto e muito menos luxo. A
labuta começava com o nascer do sol e somente terminava ao entardecer, enfrentando todas as
dificuldades possíveis para garantir o sustento da família. Os imigrantes espanhóis traziam de seu
país de origem o conhecimento e a experiência do campo, e iniciavam o trabalho geralmente nas
fazendas de café, na lida com gado e alguns arriscavam a sorte no comércio.
Muitas famílias de descendência espanhola se destacaram na construção da cidade, como
os Marin Cruz, Peres, Martin, Lorente, Herrera, De Haro, Arroyo, Romero, Rigueiro, Vasques,
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Blaya, Lopes, Hernandes, Santaela, Escudeiro, Alvarez Gil, Regueiro, Torres, Molina, Navarro,
Soler, Garcia, e muitos outros a quem devemos muito do nosso progresso.

Foto: Acervo Família Sanches.

Família Nogueira. Foto: Acervo Família
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Imigração Portuguesa
Logo após o descobrimento, os portugueses passaram a se estabelecer na colônia, embora
de forma pouco significativa. O colono português reproduziu no Brasil a sociedade da qual provinha trazendo seus valores, sua organização jurídica hierarquizada e suas regras familiares.
Após 1902, a imigração portuguesa cresceu enormemente, sobretudo entre 1910 e 1914.
Os portugueses preferiam se dirigir para os centros urbanos, exercendo atividades comerciais e artesanais, além de trabalhos assalariados na indústria e em obras públicas.
Os imigrantes portugueses escreveram a sua história no município com a construção do
primeiro cinema, do primeiro restaurante, na igreja, nos movimentos em prol do povoado. Atuaram ainda nos ramos de padaria, máquina de beneficiamento de café e arroz, comércio de secos
e molhados, indústria pesada e na agricultura.
Muitas famílias portuguesas se destacaram nesse movimento imigratório, colaborando com
o crescimento da cidade.
Famílias como a família Alves, Alvito, André, Carvalho, Costa, Custódio, Delgado, Dias, Diniz, Ferreira, Marques, Martins, Lopes, Matta, Mattos, Oliveira, Pereira, Pires Tavares e muitas
outras que plantaram os alicerces desta grande cidade.

Família Martins André Foto: Acervo Família Delgado

Foto: Acervo Família Matta - Pioneiros e Empreendedores

José Delgado
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Imigração Japonesa
O”Kasato Maru” é considerado pela historiografia oficial como o primeiro navio a aportar
no Brasil com imigrantes japoneses, viagem de 52 dias que começou no porto de Kobe e terminou
no Porto de Santos em 18 de Junho de 1908. Em 28 de junho de 1910, chegou a Santos outro navio,
o Ryojun Maru, trazendo mais 906 imigrantes japoneses e até 1915 chegaram no Brasil mais 3.434
famílias de imigrantes japoneses.
Os imigrantes japoneses chegaram em Votuporanga por volta de 1942 à procura de uma
térra sem a saúva, e enfrentaram inúmeras dificuldades em se adaptar ao Brasil. Idioma, hábitos
alimentares, modo de vida e diferenças climáticas acarretaram um forte choque cultural.
A colônia japonesa foi a responsável pelo crescimento da agricultura e a sua mecanização.
Primeiramente chegaram os Otsuki, Hassegawa, Sawamura e Matsumoto, que adquiriram terras
na área do atual Aeroporto e fizeram a divisão por sorteio, embora tenham reservado a área mais
próxima da cidade para o líder Missao Otsuki, o que facilitaria receber visitantes.
A seguir chegaram os Abê, Anzai, Akita, Babá, Fukamoto, Fukuyama, Fukuoka, Fugita, Hara,
Hashimoto, Hayashi, Homa, Ikari, Inoshita, Ishikawa, Ito, Kakuda, Kashima, Kawanishi, Kinoshita,
Kitamura, Kobayashi, Kogushi, Maekawa, Matsuda, Matsumoto, Miura, Miyada, Morita, Murata,
Murasse, Nakabashi, Nakamura, Nakao, Nishimura, Oka, Okimoto, Okoti, Ono, Otuki, Oyama, Sato,
Serikawa, Shinohara, Sugahara, Takemoto, Tamada, Tanaka, Tobita, Suzuki, Uehara, Watanabe, Yanasse, Yoshizaki, Yamamoto, Yabuki, Yamashiro, Yoshida, Yoshioka, entre outras.
A colônia contribuiu muito no esporte com o judô, kendô, sumô e atletismo, e o gatte-ball.
Do espírito tradicional de união, no final do ano de 1944, formou-se a primeira escola japonesa
por meio de uma sociedade de jovens. Logo após o término da guerra, surgiram a Associação de
Judô Cerejeira de Votuporanga e o Nipo Brasileiro, isso no ano de 1946, fortalecendo ainda mais
a colônia.
Para preservar suas tradições milenares, os japoneses comemoram o dia de finados com a
bela dança Bom Odori no mês de agosto.

A lavoura mecanizada. Foto: Antônio Carvalho

Escola feminina japonesa

Fotos família Otsuki

Família Otsuki. Foto: Acervo Família

Escola mista japonesa
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Nozomu Abê na lavoura de algodão.

Foto: Antônio Carvalho

Famílias Sato e Nakabashi. Foto: Acervo Família Nakabashi

1954 – Flagrante da visita de Kosho Otani
e esposa Yoshida Otani, líder da religião
Shintoista do Japão, no antigo Paço
Municipal de Votuporanga, recepcionado
pelo então Prefeito Leônidas Pereira de
Almeida. Foto do Arquivo Municipal.
Foto: Acervo Família Tetsuo Yoshioka “Tetian”
Bom Odori - Festa tradicional japonesa: Esquerda para a direita: Tieko Sawada
Yoshioka, Akemi Nakao, Márcia Igarashi Akita, Larissa Yayumi Horiuti, Patrícia Abe,
Ivis Morita, Mariel Fukuoka e Tayane Watanabe.

A integração da cultura japonesa na sociedade votuporanguense, da esquerda para a direita: Sueli Doimo Nakabashi, Neide Tonnani Marão,
Alba Marão, Olga Balbo Ferreira Fontes, Dalila Nabuco Leva e Esmeralda Homa. Foto: Acervo Família Tetsuo Yoshioka “Tetian”
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Imigração Árabe
Os árabes que aqui chegaram no início do povoado, deixaram sua terra natal devido à colonização e a opressão da Turquia – Império Otomano. Vieram à procura de liberdade e esperança
de construir um futuro melhor para suas famílias.
Mercadores por excelência, os Sírios, Libaneses, Armênios e, algumas famílias Palestinas,
consolidaram nosso comércio impulsionando seu crescimento, desde a fundação do Patrimônio.
Foram à mola propulsora do desenvolvimento de Votuporanga, atuando no comércio, na implantação da indústria e fortalecimento do setor de mecanização agrícola.
Conservam através dos tempos sua identidade e costumes, por meio da união entre as famílias e descendentes. Suas marcas se encontram em todos os movimentos e conquistas da cidade,
devido ao espírito empreendedor e dinâmico de sua cultura de origem. A imigração árabe apostou
decisivamente em Votuporanga, sendo um dos pilares de sustentação de nosso progresso.
Esse espaço tem o objetivo de prestar uma homenagem às famílias árabes que escolheram
Votuporanga para viver e prosperar, em nome das famílias Abdo, Abu Aemen, Abu Al Ula, Abudehen, Aidar, Akl, Al Aas, Ambar, Amed, Ansão, Assi, Ayssamy, Balbec, Budin, Calile, Carfan,
Chain, Cury, Daher, Dahwache, Daud Wanssa, El Haddad, El Urra, Elias Abraão, Emer, Fayad,
Ferez, Gorayeb, Gossn, Habimorad, Haddad, Homsi, Hussem Kassem, Jabur, Kanso, Keucheguerian, Lepos, Líbano, Madi, Mansur, Marão, Meky, Micheli, Miguel, Milhem, Murrewesh, Mustafa,
Nader, Naief, Naime, Nassif, Nassim Jorge, Rume, Salloum, Salloume, Salim, Salum, Sayeg, Seba,
Shaham, Shehd, Sleybi, Taha, Tarraf, Tebet, Tufayle, Wasir, Yunes, Zeitune.

Festa da colônia árabe: Nasser Marão, Hallin Haddad, Tecla Haddad, Dona Chamena, Célia Toloni Marão, Carlos Haddad, Hercina Toloni
Marão, Alba Arantes Marão, Aparecida Dutra Sayeg, Hozaná Carvalho. Crianças: Renata A. Marão, Patricia A. Marão, Adriano Marão
Carvalho, Cristina Marão Carvalho, José Ricardo A. Marão. Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga
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Família Keuchguerian Baixo: Lucia, Ester, (Sentados): Boghos e Ester, Elizabeth e Sonia. Atrás: João, Maria e criança colo Ani, Gregório,
Nevart, criança no colo Paulo Sarkis, Nubar.

Confraternização entre representantes árabes: esquerda para direita:
Halim Ibraim Haddad, Massem Salloume, Elia Mikael Haddad e Khalil Al
Aas. Foto: Acervo Família Haddad

Felicio Marão, Comerciante, um dos
pioneiros em móveis estofados com a
marca Primor e esposa Paula P. Marão.
Foto da família.

No dia 28 de novembro do ano de 2009, foi inaugurada a Av. República do Líbano em homenagem aos imigrantes Árabes, Libaneses, Sírios, Palestinos, Egípcios, Armênios e outros.
Na ocasião, a “colônia” ofertou um totem instalado na entrada da avenida, representando a
amizade e a força de trabalho e o empreendedorismo dos “brimos”.

Alemães
Aos alemães que para cá vieram com a aquisição das fazendas Votuporanga e Marinheiro
de Cima e da constituição da Empresa Paulista Para Retalhar Terras devemos o patrimônio doado
em 1937, a planta da nova cidade, doação de área para a igreja, para escola, para o cemitério, casa
da criança, e outros.
Otto Uebele, Guilherme Von Trumbach, Carl Hellwig, Otto Rittl, Germano Robach, Wolfrang
Weringer e Herman Pernica foram alguns dos homens que plantaram em uma fazenda do sertão
de São José do Rio Preto uma cidade que aproveitou a brisa e a transformou em um sopro do desenvolvimento e em nome dos quais homenageamos todos os descendentes.
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Os migrantes
No período de 1927 a 1940, vieram para São Paulo os migrantes nordestinos, com a Bahia
contribuindo com pouco mais de 50% do total. A estagnação econômica, as constantes secas na
região nordeste do Brasil e a prosperidade econômica de outras regiões foram fatores determinantes para o processo migratório nordestino.
Em Votuporanga os migrantes deram a sua importante contribuição na formação da mão
de obra e, ao mesmo tempo que tiveram participação ativa no desenvolvimento da nova cidade,
como o migrante alagoano Edward Coruripe Costa, o baiano de Serrinha Deocleciano Viana Filho, o filho de mineiros João Gonçalves Leite, o mineiro Othogamis Luiz Arantes, o picadeiro e
depois coveiro Petronilho Gonçalves da Silva, baiano de Carinhanha, e o também baiano de Caculé, Sebastião Lima Braga e de muitos outros a quem reverenciamos e que ficaram para sempre
marcados em nossa história.

A ECONOMINA NA EMERGENTE VOTUPORANGA

Rua Goiás esquina com Amazonas, Casa Paranhos, onde é hoje o Supermercado Santa Cruz. Ao fundo Padaria e Confeitaria São Jorge.
Foto do Arquivo Municipal

Movimento comercial da rua Amazonas em um final de semana. Foto do Arquivo Municipal
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A fertilidade das terras desta nova zona agrícola e as vendas facilitadas em parcelas trouxeram para o sertão de São José do Rio Preto gente de todas as regiões do país além de imigrantes
que deixavam as parcerias e arrendamentos das terras velhas e cansadas.

Agricultor lavrando a terra. Foto: Arquivo do Sr. Antônio Carvalho

“Seguindo as pegadas dos lavradores e
enxadeiros, que transformariam a terra virgem em celeiro da nação, atrás da angústia
nervosa das famílias que temiam a surpresa dormitante nas matas cerradas de copas
altas, apareceu não o bandeirante de bacamarte e facão, e sim, o eterno seguidor dos
seus rastros, de canastras sólidas e pesadas,
amarradas ao lombo do animal forte – o comerciante”. (texto do Dr. Felizardo Calil).

Conta a história que, logo após a cerimônia de fundação da cidade, Cecílio Paranhos, irmão
do padre Izidoro Cordeiro Paranhos, instala de forma rudimentar a primeira casa comercial no
lugarejo, primeiramente na própria sede da fazenda e logo a seguir na rua Goiás, hoje rua Padre
Izidoro Cordeiro Paranhos, entre as rua São Paulo e Bahia, onde comercializava secos e molhados, tecidos, ferramentas, etc. Observando a tendência do comércio, constrói novo prédio na rua
Amazonas esquina com a rua Goiás.

Rua Amazonas esquina com Goiás - Foto do Arquivo Municipal

O Comércio começa a crescer na pequena Vila e um primeiro núcleo aparece na rua Goiás,
entre as ruas Amazonas e Pernambuco. Na foto, à esquerda, a Casa Violeta do imigrante Nassif
Miguel, antes Casa Honsi; à direita, a Padaria São Jorge, construída pelo Chico Padeiro (Francisco
de Souza); e no terreno de esquina, posteriormente, foi edificada a Casa Paranhos, hoje Supermercado Santa Cruz.

187

Década de 1940 - Rua Amazonas esquina com a Santa Catarina,– Foto do Arquivo Municipal.

O comércio se desenvolvia e recebia um grande fluxo de consumidores. Foto do Arquivo Municipal
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A produção agrícola era uma provocadora do desenvolvimento. Foto do Arquivo Municipal.

Comparando o desenvolvimento. Votuporanga nos anos 50 e 60 e acima a foto atual. Foto Sebastião Carmona.

Entre os anos 50 e 60, na foto acima, Sebastião Carmona lavra a terra com juntas de bois
para o plantio do Amendoim. Vê-se à esquerda Tião Carmona com os bois Colégio e Estudante; à
sua frente, Sebastião Cândido com os bois Rolão e Rolete. Como referência na foto, a caixa d’água
da SAEV e a Igreja Matriz. Terras da Chácara Dutra, às margens da avenida José Marão Filho, nas
proximidades da rua César Beretta.
O transporte era um gargalo para o desenvolvimento do patrimônio, aí foi a vez do imigrante italiano Vicente Lupo, vindo de Potirendaba, ligar o sertão às regiões mais desenvolvidas, através de uma linha de jardineiras e ainda estabeleceu uma pensão e um restaurante com o nome de
Santa Terezinha.
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Jardineira, meio de transporte de então. Foto do Arquivo Municipal.

Jardineira em frente à estação rodoviária – Rua S.Paulo com
Pde. Izidoro Cordeiro Paranhos. Foto do Arquivo Municipal.

Ponto de Jardineira – Esquina da Travessa Padre Edmur e rua Amazonas. Foto do Arquivo Municipal.

Jardineira, importante meio de transporte. À direita segurando o chapéu o senhor João Leite. Foto da família Leite.
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No ano de 1941, Vicente Blundi e a esposa Hermínia Natali Blundi, vindos de Igapira (Vila Monteiro,
hoje Alvares Florence), aqui se estabeleceram com o
Restaurante Marabá. Em 1942, ganhamos o Restaurante Paramount ao lado do cinema, empreendimento da
família Matta.
A hotelaria crescia e depois do hotel e pensão da
família Lupo, vieram o Hotel Municipal da família Pozzobon, o Hotel Central da dona Maria, o Hotel Cruzeiro do Sul do Sr. Safioli, Hotel dos Viajantes de
Firmino Acácio de Lima, o Hotel Amazonas e mais tarde o Hotel Vespa do Sr. Silvério Vespa, além
de outros e de inúmeras pensões para, avalizar o crescimento e desenvolvimento de Votuporanga.

Vespa Hotel de Silvério Vespa – o primeiro edifício.
Foto da família Vespa

Hotel da Dona Maria (Hotel Central) na esquina da rua Amazonas com Alagoas.
Foto do Arquivo Municipal.

A INDÚSTRIA
As primeiras atividades industriais da cidade foram as olarias, indispensáveis diante da
necessidade de tijolos para edificar a pujante cidade, onde prédios surgiam e novas casas comerciais se instalavam. A olaria do Sr. Domênico (Domingos) Rossini, que por aqui chegou em 12 de
setembro de 1939; a olaria da família Fávaro, que estiveram presentes na solenidade da fundação
da vila; as olarias “São José” do Sr. Júlio Gregui; Menezes do Sr. João Batista Facchini; a Encarnacion, propriedade dos srs. Amador Lopes Rodrigues e Clemente José dos Reis; a olaria do Sr.
Germano Robachi; a olaria Boa Vista e muitas outras. Quase no mesmo tempo foram instaladas
as serrarias.

Foto da Olaria Otsuki – Arquivo da família
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Serraria da família Máximo na rua Javari – Foto da família

Laticínios Só-Nata (1949) tendo à frente o ex prefeito
Hernani de Mattos Nabuco. Foto da família.

Já no ano de 1954, no dia 11 de novembro, o jornal
“A Vanguarda” publicava o artigo “O Parque Industrial de
Votuporanga”, no qual relata que a cidade relativamente
nova, com apenas 17 anos, já contava com um parque industrial, onde se sobressaía o “Laticínios Só-Nata Ltda”.,
as empresas algodoeiras, “S.A Indústrias Francisco Matarazzo”, a “Sociedade Algodoeira Nordeste Brasileiro
(SANBRA)” e a “Anderson Clayton & Cia”, além da “Cooperativa dos Produtores de Algodão de Fernandópolis”
instalada em Simonsen.

Votuporanga, como centro cafeeiro, contava com cinco máquinas beneficiadoras, a O.Mastrocola & Cia., Angelo Commar, Irmãos Ignácio Ltda, Irmãos Santaella Ltda e João Braolho & Cia.

Máquina do Jubei Okimoto rua Pernambuco com Tietê. Foto do Arquivo Municipal.
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O comerciante de algodão e cereais Cesar Beretta de paletó escuro – foto de 11.07.1944 no largo da Matriz. Arquivo da família.

A cidade contava, ainda, com vinte máquinas de benefício de arroz, duas fábricas de bebidas, um grande engenho de aguardente, uma fábrica de farinha de mandioca, uma serraria, uma
cerâmica, uma fábrica de ladrilhos e artefatos
de granito, um curtume, três fábricas de móveis,
duas torrefações de café, quatro carpintarias,
três fábricas de carrocerias, três funilarias, duas
serralherias, uma fábrica de molas para veículos,
oito fábricas de artefatos de couro, uma fábrica
de artefatos de madeira, dez fábricas de calçados,
uma fábrica de sabão, treze alfaiatarias, duas tapeçarias, três tipografias, oito ferrarias, uma fábrica de macarrão, e outras pequenas indústrias,
atestando o poderio econômico da jovem cidade.

Fábrica de bebidas Ferrari na rua São Paulo esquina com a Tietê, fabricava licores, guaranás, soda limonada, vinagre e refresco, além de
aguardentes. Foto do Arquivo Municipal.
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Pioneiros da industrialização de Votuporanga, os irmãos Carlos, José e Luiz Ferrari, por aqui
aportaram no ano de 1943, estabelecendo-se no ramo de bebidas, montando a Fábrica de Bebidas
Internacional, que funcionou até a década de 80.

Atacadista de aguardente, álcool e bebidas em geral – Rua Amazonas esquina com a rua Paraná – 1946. Propriedade de Benigno de
Andrade. – Foto do Arquivo Municipal.

EUCLIDES FACCHINI
Euclides Facchini chegou a Votuporanga no ano de 1943 junto com o pai, o imigrante italiano
João Batista Facchini, que instalou uma olaria próxima da ferrovia, naquela época ainda em obras.
Sr. Euclides começou trabalhando como servente de pedreiro na construção da linha férrea,
depois promovido a auxiliar de carpinteiro e participou ainda da construção das casas da vila dos
ferroviários.
Instalou-se posteriormente com uma oficina de reparos em madeira, conserto de carrinho
de tração animal e tudo o mais que por lá aparecia.
O negócio foi crescendo e sendo ampliado, até que, no ano de 1950, foi aberta a Indústria de
Implementos Rodoviários FACCHINI, hoje a segunda maior empresa brasileira no ramo de equipamentos rodoviários, exportando seus produtos para diversos países e empregando milhares de
funcionários.
Possui uma produção média de 3.000 produtos mês, desenvolvendo, produzindo e distribuindo a linha completa de implementos rodoviários para todos os segmentos de transportes
para caminhões leves, médios e pesados. São 10 fábricas com linhas distintas e integradas. São
32 distribuidores exclusivos no Brasil e 10 distribuidores exclusivos no exterior.

Unidade Industrial de Semirreboques em Votuporanga, que conta ainda com mais duas unidades. Foto do site da empresa.
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A INDÚSTRIA MOVELEIRA
As primeiras serrarias e, consequentemente, a confecção de todo tipo de artefato de madeira, dentre os quais mobiliário de casa, móveis para escritórios, instalações para igrejas, escolas,
clubes, restaurantes, campo, indústrias e comércio em geral, surgiram como subproduto da atividade agrícola (STIPP, 2001).
Segundo ABE & PAVAN (1999), a empresa de Móveis e Estofados A. B. Pereira, instalada em
1962, foi a primeira indústria de produção em série em Votuporanga e o sucesso alcançado e a
consequente formação de mão de obra motivaram muitos empreendedores a investir nesse ramo,
alguns egressos da própria empresa, a maior parte dessas, consideradas micro e pequenas, com
destaque para a produção de móveis de madeira para residências e estofados. Eliciane Maria da
Silva (EESC/USP), Muriel de Oliveira Gavira (EESC/USP)

A CIDADE CONTINUAVA A SE DESENVOLVER
Edward Coruripe Costa registrou que, em 1955, a cidade contabilizava 15.000 habitantes na sede, 3.000 prédios
urbanos, quatro trens diários da E.F.A. ligavam Votuporanga
a São Paulo, além da Real Transportes Aéreos S.A.
Havia 5 agências Bancárias entre elas a única agência
do Banco do Brasil da alta-araraquarense e ainda a Caixa
Econômica Estadual.
O Bradesco – Banco Brasileiro de Desconto S.A, foi a
primeira agência bancária a se instalar no município em 1º de
Primeiro prédio do Banco do Brasil na rua
setembro de 1944, tendo como gerente Domingos Almeida
Amazonas entre as ruas Tietê e Mato Grosso,
Morais.
onde atualmente encontra-se instalado a
agência do Banco Itaú. Foto: Arquivo BB.
O Banco do Brasil S/A foi a segunda agência instalada
na cidade, no dia 10 de junho de 1946, tendo como gerente
Paulo Pereira Carneiro.
O Comércio era representado por 450 estabelecimentos e o setor agropecuário destacavase na produção de café, algodão, milho, feijão, arroz, banana-maçã e mandioca.
A Associação Comercial, Industrial e Agro-Pecuária funcionava desde 1948.

AGRICULTURA
Votuporanga registrava uma imensa atividade no campo. Lavouras de café, milho, algodão,
arroz, banana, hortifrutigranjeiros, movimentavam a pequena cidade.

O engenheiro Antônio Carvalho orientando agricultores de algodão sobre a melhor maneira de aumentar a produção e se livrar das
doenças da época. Foto Arquivo da família Carvalho
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A produção cafeeira sustentou por anos a agricultura, melhorando a vida de proprietários,
parceiros e meeiros, possibilitando a muitos a ampliação e a aquisição de propriedades.

As nossas lavouras sempre tiveram
acompanhamento técnico, sendo o grande
responsável pela implantação das técnicas
agrícolas, o agrônomo Dr. Antônio Carvalho. –
Foto Arquivo do Município.

CASA DA LAVOURA
Votuporanga vinha se destacando na produção rural, com a plantação de algodão, milho e
arroz, quando a Secretaria do Estado da Agricultura, no ano de 1954 iniciou suas atividades no
município, com a abertura da Casa da Lavoura, abrangendo a região de Alvares Florence, Cardoso e Valentim Gentil e sob o comando do Engenheiro Agrônomo José Mamfrin Junior oriundo da
cidade de Araçatuba, que no mesmo ano foi substituído pelo Dr. Antônio Carvalho, um especialista em conservação do solo, vindo da cidade de Viradouro, designado como Delegado Regional
Agrícola, cargo que exerceu até o ano de 1984, modernizando os trabalhos de plantio, adubação
e terraceamentos e curvas de nível.

Inaugurada a Casa da Lavoura em 1957, à esquerda Dr. Antônio Carvalho, de branco Herculano Beretta, à direita Deocleciano Viana Filho –
Foto do arquivo municipal

Em 27 de janeiro de 1981, foi inaugurado o prédio próprio da Casa da Agricultura “Othogamis Luiz Arantes”.
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Substituindo o Dr. Carvalho chegou a Votuporanga o agrônomo Celso Arthur Hawthorne,
em cujo mandato foi inaugurada em 1987 a Delegacia Agrícola Nozomu Abê, ano do cinquentenário de Votuporanga. Dr. Celso aposentou-se no ano de 1.996.
Para substituí-lo, foi nomeado Carlos Alberto Deluca que em 2007 foi promovido a Diretor
Técnico de Divisão do Escritório de Desenvolvimento Rural de Votuporanga.
Observamos na história de Votuporanga que o primeiro engenheiro agrônomo que aqui
aportou como autônomo, foi o dr. João Antônio Camarero, formado na ESALQ em 1944 e que inclusive foi presidente da Associação Rural de Votuporanga em 1952.

POLO REGIONAL DO NOROESTE PAULISTA
Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais

Foto Divulgação: 2004 - Apta Foto aérea do Polo Regional do Noroeste Paulista

Embora o Decreto desapropriação nº 2.825 tenha sido assinado em 14 de novembro de 1973,
a emissão de posse foi dada somente dez anos mais tarde, em 1983. Em 28 de outubro de 1988,
foi inaugurado como Estação Experimental do IAC, da Coordenadoria da Pesquisa Agropecuária
da Secretaria da Agricultura.
O Dr. Nelson Bortoletto atuou como diretor Técnico de Divisão do Pólo até 2006, quando
se aposentou. Assumiu, então, a Dra. Giane Serafim da Silva que desempenhou importante papel
na consolidação desta nova fase do Polo Noroeste. Em Dezembro de 2010 a Direção do Polo foi
assumida pelo Dr. Rogério Soares de Freitas, que continua até o presente.
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Um dos destaques da ação do Polo na região Noroeste é sua contribuição para o desenvolvimento da heveicultura da região. A pesquisa com seringueira no Estado de São Paulo começou
muito antes da criação da Estação Experimental de Votuporanga. Mas ela foi determinando para
sua ampliação.
Esses trabalhos foram muito ampliados na Região Noroeste a partir de 1989, quando o Dr.
Paulo Gonçalves e o Dr. Nelson Bortoletto deram início aos primeiros trabalhos de pesquisa com
a seringueira na Estação Experimental Agrícola de Votuporanga, implantando ensaios experimentais com clones originados a partir de seleções primárias efetuadas em seringais do Estado
do Acre, Rondônia, Mato Grosso e de clones orientais das séries RRIM (Rubber Research Institute
of Malaysia) e RRIC (Rubber Research Institute of Sri Lanka).
Atualmente, decorridos mais de 50 anos da introdução de seringueira no Estado de São
Paulo e mais de 30 na Estação Agrícola de Votuporanga, o Estado de São Paulo passa a ser o
principal produtor de látex do Brasil e possui um parque Heveícula, em forte crescimento.
Certamente a forte atuação da Estação Experimental, hoje Instituto Agronômico (IAC) Centro de Seringueira e Sistemas Agroflorestais, na pesquisa e nos treinamentos de técnicos e
produtores, no fornecimento de material propagativo para viveiristas foi e está sendo determinante para o sucesso da cultura na região.

Seringueira – Produção de Borracha, um excelente negócio
O Estado de São Paulo, segundo levantamento de Unidades de Produção Agrícola (Lupa
2007 – 2008) da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento, conta com 4.3 mil propriedades com uma área total de 77 mil hectares dedicados à heveicultura com 36 milhões de pés
plantados.
A macrorregião de Votuporanga – considerando um raio de 100 quilômetros, responde por
64,57% no Estado de São Paulo, cerca de 21,8 milhões de seringueiras. Dos R$ 37,7 bilhões gerados pelo agronegócio paulista, a heveicultura movimentou R$ 242,9 milhões no ano de 2008 com
um crescimento de 43,6% em relação ao ano de 2007. Estima-se que, de um total 17,6 milhões porta-enxertos produzidos no Estado entre os anos de 2007 e 2008, cerca de 10 milhões integrem
seringais num raio de 200 quilômetros da cidade de Votuporanga.
Votuporanga sempre investiu na sua vocação agrícola, como a conquista da Casa da Lavoura, do Colégio Agrícola, da Fazenda Experimental, dos Armazéns do IBC e hoje com os cursos de
Veterinária e Agronomia ministrados pela UNIFEV.

Registro da visita do Secretário da Agricultura Rubens Araújo Dias, do governo Laudo Natel (1971-1975), mostrando o prestígio do
município, até então prioritariamente agrícola. Foto do Arquivo do Município.
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Centro Avançado de Pesquisas de Seringueira e Sistemas
Agroflorestais
A unidade de pesquisas da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) de Votuporanga, se tornou um centro especializado em heveicultura a partir do
Decreto Estadual assinado em 4 de dezembro de 2013,
pelo governador Geraldo Alkimin.
Foi uma batalha árdua do Executivo votuporanguense através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico de Votuporanga, que contou com o apoio importante do Deputado Carlão Pignatari, dos agrônomos
Luiz Fernando Toscano e Carlos Alberto de Luca, do zootecnista Rogério Soares de Freitas, diretor da APTA-Votuporanga e ainda de companheiros da
Cati.
O Centro de Seringueiras foi inaugurado em 9 de maio de 2014 pela Secretária da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, senhora Mônika Bergamaschi.
Na foto do Arquivo Municipal, a Secretária é recebida pelo Prefeito do Município Nasser
Marão Filho, pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico Diogo Mendes Vicentini, pelo sr.
José Emílio Menóia, presidente do Sindicato Rural e pelo Engenheiro Agrônomo Nelson Thomé
Serafim Junior.
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O EXECUTIVO E O LEGISLATIVO EM
VOTUPORANGA
1º Prefeito Nomeado

Francisco de Vilar Horta – O primeiro prefeito
de Votuporanga
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Francisco de Vilar Horta - nascido em Japaratuba, Estado de Sergipe, em 14 de janeiro de 1899.
Em 1926, casou-se com a senhora Alice de Almeida
Silvares, mudando-se a seguir para a cidade de Américo de
Campos, onde foi nomeado escrivão do Cartório de Registro
Civil, exercendo o cargo até seu falecimento em 1965.
Na tarde do dia 8 de dezembro de 1944, no salão de
honra do Palácio dos Campos Elíseos, na presença do Presidente da República Getúlio Dorneles Vargas, do Interventor
Federal em São Paulo Dr. Fernando Costa e de inúmeras outras autoridades, foi diplomado como prefeito, ficando encarregado de instalar o Município e a Comarca.
É empossado no dia 1º de janeiro de 1945, em solenidade realizada na sede do Aeroclube, hoje Alameda Padre
Edmur – local do hoje Cine Votuporanga, e é exonerado, a
pedido, por decreto do Interventor Federal Fernando Costa
no dia 13 de agosto de 1945, sendo nomeado para seu lugar o
sr. João Gonçalves Leite.
Vilar Horta faleceu aos 2 de outubro 1965 e seu corpo
foi sepultado no cemitério São João Batista em Américo de
Campos.

2º Prefeito Nomeado

Prefeito João Gonçalves Leite
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

João Gonçalves Leite - Nasceu dia 3 de janeiro de 1900,
na cidade de Monte Alto-SP. Foi corretor de terras e exerceu o cargo de prefeito nomeado na cidade de Cedral-sp de
1942 a 1945, quando veio para Votuporanga após ser um dos
fundadores de Pedranópolis. Casado com a senhora Maria
Amélia de Freitas Leite.
É nomeado e toma posse em 18 de agosto de 1945.
Em virtude das eleições para a Presidência da República e da Câmara Legislativa, conforme Decreto-Lei da Presidência da República de número 8.188 de 20 de novembro de
1945, foram afastados do cargo todos os Prefeitos municipais, que eram, no mês de outubro, membros de diretórios
locais de partidos políticos.
Assume o expediente da prefeitura o sr. Nelson Ferreira Leite, Juiz de Direito, que designa para responder pelo
expediente o Dr. Durval Cintra Carneiro Promotor Público
da Comarca.
No dia 8 de dezembro, cessado o impedimento, reassume o cargo o sr. João Gonçalves Leite.
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Por decreto 17.174 de 24 de março de 1947, o Governador do Estado Adhemar de Barros,
exonera todos os Prefeitos nomeados antes de 14 de março de 1947. Em 26 de março, assume
interinamente o secretário da Prefeitura o sr. Diaulas Rodrigues de Souza.
João Gonçalves Leite faleceu em Votuporanga no dia 1 de junho de 1975 e foi sepultado em
São José do Rio Preto, sendo o seu corpo transladado posteriormente para Votuporanga.

3º Prefeito Nomeado
Por meio do Ato do Governo do Estado publicado no
dia 1º de abril de 1947, é nomeado para exercer o cargo de
Prefeito do Município de Votuporanga o Sr. Luiz Jacob, economista e contador, nascido em Araraquara no dia 21 de
maio de 1909, foi suplente de Vereador no 1º exercício e, posteriormente, presidente da Associação Comercial.
Empossado em 12 de abril de 1947, governou a cidade
até 5 de janeiro de 1948.

Luiz Jacob – último prefeito nomeado
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

1º PREFEITO ELEITO
João Gonçalves Leite disputou a primeira eleição do
Município em 9 de novembro de 1947, foi diplomado na Câmara Municipal em 1º de janeiro de 1948, e empossado no
dia 6 de janeiro, governando o Município até 1º de janeiro de
1952.

Eleição para Prefeito
João Gonçalves Leite
(PSD)
1241 Votos – 52,07%
Joaquim Franco Garcia
(PSP)
591 Votos
Lauvrence Faria
(UDN)
551 Votos
Votos válidos 			
2.383
Não houve eleição para o cargo de Vice-Prefeito.
João Gonçalves Leite
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

CONSTITUIÇÃO DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL (DE 18 DE SETEMBRO DE 1946)
Art. 28. A autonomia dos Municípios será assegurada:
I - pela eleição do Prefeito e dos vereadores;
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O LEGISLATIVO
Embora o Município de Votuporanga tenha sido criado em primeiro de
janeiro de 1945, a primeira eleição para
a Câmara só ocorreu em 9 de novembro de 1947, em virtude da suspensão
das atividades legislativas no país decretada pela Constituição de 1937, que
ficou conhecida como Polaca (Estado
Novo - Getúlio Vargas), perdurando até
o ano de 1946.
Os vereadores eleitos para a primeira legislatura foram empossados no
dia primeiro de janeiro de 1948, elegendo para presidente o vereador Luiz SalPalacete Budin-Rua Amazonas, local onde funcionou a Câmara
tini, para primeiro secretário Virgílio
provisoriamente. Foto do Arquivo Municipal.
Mastrocola, e para segundo secretário
o sr. Vitório Cavaleri.
A Câmara tomou posse no Palacete Budin, na rua Amazonas (hoje nº 3451 sobreloja), construído pelo imigrante árabe João Batista Budin na década de 1940.
A partir de 8 de abril do mesmo ano, passa a ocupar a parte superior do novo prédio construído no mandato do prefeito João Gonçalves Leite no local onde hoje está instalada a “Concha
Acústica Professor Geraldo Alves Machado”, inaugurado em 13 de junho de 1948.
1ª Legislatura – 1º/01/1948 a 31/12/1951
Presidentes:
Luiz Saltini
(janeiro/48 a dezembro/49)
José Buck de Almeida
(janeiro/50 a dezembro/50)
Luiz Zucolotto
(janeiro/51 a julho/51)
Dr. Francisco de Oliveira Guena
(agosto/51 a dezembro/51)

Vereadores (17): Alcebíades Vieira
de Carvalho, Alfredo Gorayb, Aristides
Carneiro Neto, Benedito Dutra da Silva, Carlos Ferrari, Christovan De Haro,
Domenico de Paula, Felício Líbano, Feli1948 - Prédio da prefeitura inaugurado em 13 de junho de 1948. Foto do
zardo Calil, Hypólito Thiago de Almeida,
Arquivo Municipal.
Jayme Antunes de Almeida, João Gomes
Ferreira, Luiz Saltini, Mário Longo, Victorio Cavaleri, Virgílio Mastrocola e Zózimo de Almeida.
Suplentes Empossados: Antônio Comar, Deocleciano de Souza Viana Filho, Dionnizio Padovez, Egas Muniz de Oliveira, Fortunato Targino Granja, Francisco de Oliveira Guena, João Ferreira da Silva Sobrinho, João da Silva Anção Junior, José Buck de Almeida, José Dutra da Silva, José
Prado de Carvalho, Luiz Jacob, Luiz Zucoloto, Mário Pozzobon, Miguel Gerosa, Octávio Viscardi,
Pedro Tagliavini e Rachid Honsi.
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2º PREFEITO ELEITO
Leônidas Pereira de Almeida – Nascido na cidade de
Paraíba do Sul estado do Rio de Janeiro em 24 de março de
1901, mudou-se para Votuporanga em 1945, e foi titular do
Cartório do 2º Ofício de Notas e Anexos. Foi casado com a
sra. Clotilde Van Haute de Almeida.
Eleito em 14 de outubro de 1951, foi empossado em 2 de
janeiro de 1952. Governou o Município até 1º de janeiro de
1956 e teve como vice- prefeito o Sr. Carlos Ferrari.
Leônidas Pereira de Almeida, faleceu aos 26 de abril de
1992, no Hospital Evangélico de Curitiba – PR.

Capitão Almeida, 2º prefeito eleito
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Eleição para prefeito
Leônidas Pereira de Almeida
Vergílio Mastrocola

(PSP, PTB)
(PSD, PTN, UDN)

1915 votos
1588 votos

54,66%

Vice prefeito
Carlos Ferrari
Renato Jacinto Muniz

(PSB)
(PDC)

1785 votos
1609 votos

Votos Válidos – 3.503

Obs: Pela primeira vez no Estado, ocorreu eleição para
vice-prefeito, segundo art. 47 da Lei Estadual nº 1 de 18 de
setembro de 1947.
Carlos Ferrari – 1º vice-prefeito eleito.
Industrial

Legislativo
2ª Legislatura - de 1/1/1952 a 1/12/1955
Presidentes: Dr. Miguel Gerosa (janeiro/52 a dezembro/53)
Dr. Joaquim Franco Garcia (janeiro/54 a dezembro/54)
Dr. Ultimatum Fava (janeiro/55 a dezembro/55)

Vereadores (15): Benedito Lopes de Oliveira, Deocleciano de Souza Viana Filho, Fioravante Parizi, Francisco de
Oliveira Guena, Herculano Beretta, Hernani de Mattos Nabuco, João da Silva Anção Junior, João Ferreira da Silva Sobrinho, Joaquim Franco Garcia, Luiz Zucoloto, Manoel Ramalho
Matta, Miguel Gerosa, Octávio Viscardi, Ultimatum Fava e
Ubelino Alves da Costa.
Suplentes Empossados - Alcino Paula Borges, João
Luiz da Silva, Renato Marciano e Victório Cavaleri.
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3º PREFEITO ELEITO
João Gonçalves Leite - Eleito em 3 de outubro de 1955,
foi empossado em 2 de janeiro de 1956 e governou até 1º de
janeiro de 1960. Foi seu vice prefeito o advogado Octávio
Viscardi.

Eleição para Prefeito
João Gonçalves Leite
Carlos Ferrari
Miguel Gerosa

(PSD) PDC
(PSB) PTB
(PSP)

1393 Votos
1207 Votos
931 Votos

39,45%

Eleição para Vice-Prefeito
João Gonçalves Leite
Fotos: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Octávio Viscardi
Renato Jacinto Muniz
Wilson Cordeiro de Brito
Manoel Ramalho Matta

(PSB) PTB
(PSD/PDC)
(PSP)
(PRP)

1243 Votos
913 Votos
787 Votos
464 Votos

Campanha independente
Votos válidos – 3.531

Em 26 de maio de 1958, o prefeito deixa o governo por
resolução da Câmara Municipal, assumindo o vice- prefeito
Dr. Octávio Viscardi. Na ata o Sr. Augusto Sasso, sub-contador da Prefeitura assim redigiu: “Termo de entrega da Prefeitura do Município de Votuporanga.”

Vice-prefeito Octávio Viscardi
Advogado

Foi um período bastante conturbado por acirradas disputas políticas que culminaram com o afastamento do sr.
João Gonçalves Leite, que retorna ao cargo em 18 de setembro do mesmo ano.

22.5.1957 - Prefeito João Leite,
jornalista Artur de Oliveira
e o presidente Jucelino
Kubitschek
Foto: Acervo Museu
Municipal de Votuporanga
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Legislativo
3ª Legislatura – de 1/1/1956 a 31/12/1959
Presidentes:

Prof. Cícero Barbosa Lima (janeiro/56 a dezembro/56)
Dr. Herculano Beretta (janeiro/57 a dezembro/58)
Mozart Reis (janeiro/59 a dezembro/59)

Vereadores: Aristides Gallo, Cícero Barbosa Lima Junior, Deocleciano de Souza Viana Filho,
Florêncio Vieira da Rocha, Gabriel Jabur, Herculano Beretta, João Okimoto, Joaquim Franco Garcia, José Dirceu de Carvalho, Leônidas Pereira de Almeida, Odácio Miguel, Paulo Sampaio Mattos,
Ultimatum Fava, Valentim Parizi e Waltyr Iracy Dias.
Suplentes Empossados – Antônio Davanço, Chideo Ito, Donato Laridondo, Eurípedes Faria, Lheodônio Comar, Manoel de Souza Pinto, Mozart Reis, Paulo Ferreira de Oliveira e Renato
Marciano.

Posse da 3ª legislatura - (esq.p/dir). Herculano Beretta, Deocleciano de Souza Viana Filho, José Dirceu de Carvalho, Odácio Miguel e o
Delegado de Polícia Dr. Claudemiro de Carvalho (foto fornecida pela família Leite de Carvalho).
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4º PREFEITO ELEITO
Hernani de Mattos Nabuco – Nascido em Jaboticabal
em 8 de agosto de 1909, veio para Votuporanga em 1947. Foi
empresário e iniciou-se na vida pública como vereador na
segunda legislatura (2/1/1952 a 31/12/1955). Foi casado com
a senhora Leda Camolesi Nabuco.
Disputou o cargo de prefeito e saiu vitorioso em 4 de
outubro de 1959.
Foi empossado no dia 2 de janeiro de 1960 e governou
Votuporanga até 31 de dezembro de 1963. Foi seu vice, Octávio Viscardi.

Candidatos a Prefeito

Hernani de Mattos Nabuco
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Hernani de Mattos Nabuco
Camilo Barbieri
Joaquim Franco Garcia
Manoel Ramalho Matta

(UDN/PDC)
(PRP/PSD)
(PSP/PR)
(PST)

4333Votos
838 Votos
692 Votos
174 Votos

71,77%

Vice-Prefeito
Octávio Viscardi
Mozart Reis
Celso Bento Castro

(UDNPDC)
(PSB/PSP/PSD)
(PTN)

3964 Votos
1230 Votos
403 Votos

Votos válidos – 6.037

Faleceu em Votuporanga no dia 11 de março de 2005
aos 95 anos.

Legislativo

4ª Legislatura – 1/1/1960 a 31/12/1963

Vice-Prefeito Octávio Viscardi
Advogado

Presidentes:
Dr. Ultimatum Fava (janeiro/60 a dezembro/60)
Christovan de Haro (janeiro/61 a dezembro/61)
Dr. Ultimatum Fava (janeiro/62 a dezembro/62)
Christovan de Haro (janeiro/63 a dezembro/63)

Vereadores (15): Antônio Comar, Antônio Palharane, Cristovan De Haro, Deocleciano de
Souza Viana Filho, Donato Laridondo, Eduardo Cavalin, Gabriel Jabur, João Doimo, João Gonçalves Leite, José Ignácio Fontes Filho, José Nunes Pereira, Nelson Prandini Galha, Roberto de Lima
Campos, Sinval Branco e Ultimatum Fava.
Suplentes Empossados - Edson Longo, Juvenal Domingos Martins Lopes, Milton Soares
Minhóz, Nelson do Nascimento, Toshifiro Watanabe e Wilson de Paula Silveira.
A Câmara Municipal em virtude da demolição do Paço, passa a funcionar junto com a Prefeitura no prédio da rua Pará.
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5º PREFEITO ELEITO
Dalvo Guedes – Nascido em Bebedouro, em 11 de dezembro de 1926, veio para Votuporanga em 1957 para exercer o cargo de gerente do Banco Bandeirantes. Casado com
a senhora Josefina Oriari Abdo Guedes.
Eleito Prefeito em 6 de outubro de 1963 é empossado
no dia 1º de janeiro de 1964 e governa até 30 de janeiro de
1969. Foi seu vice prefeito o sr. Gabriel Jabur.

Eleição para Prefeito

Dalvo Guedes
(PDC/PTN)
5478 Votos
Leônidas Pereira de Almeida (PSP/PRP/PSD/PR/UDN) 2659 Votos

Dalvo Guedes
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Gabriel Jabur
Orlando Mastrocola

Vice-Prefeito
(PDC/PTN)
(PSP)

67,32%

5404 Votos
2244 Votos

Votos válidos – 8.137

Legislativo

5ª Legislatura – de 1/1/1964 a 31/1/1969
Presidentes:
Christovan de Haro (janeiro/64 a março/64)
Aziz José Abdo (abril/64 a dezembro/64)
Dr. Octávio Viscardi (janeiro/65 a dezembro/65)
Aziz José Abdo (janeiro/66 a dezembro/66)
Dr. Octávio Viscardi (janeiro/67 a janeiro/69)

Vice-prefeito Gabriel Jabur
Comerciante

Vereadores (15): Antônio Comar, Antônio Palharane,
Aziz José Abdo, Cristovan De Haro, Deocleciano de Souza
Viana Filho, Donato Laridondo, Eurípedes Grandizoli, Fleury Ângelo Cechini, Francisco Castrequini, Joaquim Franco
Garcia, José Nunes Pereira, Leônidas Van Haute Pereira de
Almeida, Luiz Garcia de Haro, Manoel Ramalho Matta e Octávio Viscardi.
Suplentes Empossados - Alcebíades Giraldes Martins,
Antônio Olintho de Oliveira, Eurípedes Grandizoli, Henrique
Augusto Bernardo Preto, Horácio Correa de Morais, José
Belarmino Vieira e Nasser Gorayb.

Prefeito Dalvo Guedes discursando na inauguração da av. Prestes Maia na presença do futuro presidente da república João Batista
Figueiredo – data 8/8/1966. Foto do Arquivo Municipal.
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6º PREFEITO ELEITO
Hernani de Mattos Nabuco – É eleito em 15 de novembro de 1968 para o seu segundo mandato, tendo como vice
novamente o sr. Gabriel Jabur.
Assumiu em 31 de janeiro de 1969 e governou até 31 de
janeiro de 1973.

Hernani de Mattos Nabuco – momento de sua
posse, com a esposa Leda Camolesi Nabuco
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Foi a primeira eleição pós revolução e regida pelo Ato
Institucional nº 2 de 27 de outubro de 1965, com registro
de candidatura para prefeito e vice em chapa vinculada e a
possibilidade de cada partido apresentar até 3 sublegendas.

Eleição para Prefeito

Hernani de Mattos Nabuco
Octávio Viscardi

Gabriel Jabur
Herculano Beretta
Eleitores inscritos

(Arena 2)
(Arena 1)

6985 Votos
3654 Votos

65,65%

Votos válidos

10.639

Vice-Prefeito:
(Arena 1)
(Arena 2)
13.939

Hernani de Mattos Nabuco que já havia exercido a vereança, após o primeiro mandato como prefeito, teve seu
nome indicado para concorrer a uma cadeira na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo e obteve votação significativa que o colocou como suplente de deputado.

Legislativo

6ª Legislatura – de 1/2/1969 a 30/1/1973
Vice-prefeito Roberto de Lima Campos
Advogado

Presidentes: Dr. Ultimatum Fava (fevereiro/69 a janeiro/70)
Onofre de Paula (fevereiro/70 a janeiro/73)

Vereadores (13): Abílio Rodrigues Neto, Cristovan De Haro, Deocleciano de Souza Viana Filho, Donato Laridondo, Dorival Rocha, Joaquim Figueira da Costa, José Ignácio Fontes Filho, José
Nunes Pereira, Luiz Garcia de Haro, Noé Gabriel de Oliveira, Onofre de Paula, Ultimatum Fava e
Valdir Gonçalves de Lima.
Suplentes Empossados – Antônio Palharane, Eurípedes Grandizoli e Horácio Correa de
Morais.
Um pouco de História - É importante ressaltar que os vereadores até 1969 não recebiam
qualquer remuneração por suas atividades e que só a partir do Ato Institucional nº. 7, de 26 fevereiro de 1969, os vereadores das capitais e dos municípios de população superior a trezentos mil
(300.000) habitantes, passaram a ser remunerados.
A Emenda Constitucional nº. 4, de 23 de abril de 1975, estendeu a todos a remuneração,
desde que fossem fixadas pelas respectivas Câmaras Municipais para a legislatura.
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7º PREFEITO ELEITO
Luiz Garcia De Haro – Nascido em Bálsamo em 11 de
junho de 1936, foi eleito no dia 15 de novembro de 1972, disputando pela Arena 1, foi empossado em 31 de janeiro de
1973, governou até 31 de janeiro de 1977. Foi seu vice prefeito
o Dr. Roberto de Lima Campos .
Exerceu o magistério e foi vereador no período de 1
de janeiro de 1964 a 31 de janeiro de 1969 (5ª Legislatura) e 1
de fevereiro de 1969 a 30 de janeiro 1973 (6ª Legislatura). Foi
casado com a senhora Neide Vidotti Garcia, faleceu no dia
15 de agosto de 1994.
A eleição foi memorável e jamais será esquecida: Maracujá (Luiz de Haro) x Fubá (Onofre de Paula), Arena 1 e
Arena 2.
Prefeito Luiz Garcia De Haro
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Eleição para Prefeito

Luiz Garcia De Haro
Onofre de Paula

(Arena 1)
(Arena 2)

6700 Votos
6146 Votos

52,15%

Vice-Prefeito:

Roberto de Lima Campos
Durvalino Comar

(Arena 1)
(Arena 2)

Votos válidos – 12.846
Eleitores inscritos: 15.370, compareceram para votar 13.277

Legislativo
7ª Legislatura – de 31/1/1973 a 31/1/1977
Presidentes:
Dr. Joaquim Figueira da Costa (fevereiro/73 a janeiro/75)
Dr. Deocleciano de Souza Viana Filho (fevereiro/75 a janeiro/77)

Vereadores (13): Adelino Ferrari Filho, Antônio Tromboni, Alzimiro Brantis, Azis José Abdo, Deocleciano de Souza
Viana Filho, Hidehito Otuki, Joaquim Figueira da Costa, Joaquim Gonçalves Ferreira Filho, Joaquim Neves, José Mendes
de Barros, José Nunes Pereira, Mehde Meidão Slaiman Kanso e Valdir Gonçalves de Lima.
Suplentes Empossados - Darci Pereira de Moura, Haroldo Pimenta Meniti e José Dutra Filho.
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8º PREFEITO ELEITO
João Antônio Nucci – Cirurgião dentista nascido em
Taquaritinga em 24 de outubro de 1928, veio para Votuporanga no ano de 1952. Foi presidente da Fundação Educacional de Votuporanga. Casado com a senhora Nely Jianetti
Pereira Nucci.
Venceu a eleição para prefeito pela Arena 1, em 15 de
novembro de 1976 e foi empossado em 1º de fevereiro de
1977, governando até o dia 31 de janeiro de 1983, (mandato
prorrogado em virtude da Emenda Constitucional nº 14 de 9
de novembro de 1980). Foi seu vice prefeito o sr. Onofre de
Paula .

Eleição para Prefeito

João Antônio Nucci
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

João Antônio Nucci
Mario Pozzobon
Íris Barbieri
Valdir Gonçalves de Lima

Onofre de Paula
Valdemar Rodero
Ozório Casado
Dorival Rocha
Eleitores inscritos

(Arena 1)
(MDB 2)
(MDB 1)
(Arena 2)

7944
4788
2349
1304

Votos
Votos
Votos
Votos

48,48%

Vice-Prefeito:
(Arena 1)
(MDB 2)
(MDB 1)
(Arena 2)
20.064

Votos válidos

16.385

LEGISLATIVO

8ª Legislatura – de 1/2/1977 a 31/1/1983
Vice-Prefeito Onofre de Paula
Comerciante

Presidentes:
José Nunes Pereira (fevereiro/77 a janeiro/79)
Octaviano Nogueira (fevereiro/79 a janeiro/81)
Ederval Antônio Gregório (fevereiro/81 a janeiro/83)

Vereadores (13): Aguinaldo de Oliveira, Alzimiro Brantis, Ederval Antônio Gregório, Hermes Riva, Hidehito Otuki,
Jair Francisco, Joaquim Figueira da Costa, Joaquim Lúcio da
Silva, Joaquim Neves, José Nunes Pereira, Luiz Galisteu, Octaviano Nogueira e Urbano Doimo.
Suplentes Empossados - Antônio Palharane e Roberto
Bianchini.
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9º PREFEITO ELEITO
Mário Pozzobon nasceu em Tabapuã em 16 de maio
de 1923 e veio para Votuporanga nos idos de 1940. Exerceu
várias atividades destacando-se nos empreendimentos imobiliários. Casado com a senhora Maria Muro Pozzobon, faleceu em Votuporanga, no dia 30 de janeiro de 2012.
Foi suplente de vereador na primeira legislatura.
Disputou a eleição para prefeito em 1976 pelo MDB.
Em 15 de novembro de 1982, pelo PMDB, na primeira eleição com voto vinculado e eleição direta para governador, foi
eleito Prefeito, sendo empossado em 1º de fevereiro de 1983.
Governou o município até o 31 de dezembro de 1988 tendo o
mandato prorrogado e foi seu vice prefeito o sr. Rames Cury.

Eleição para Prefeito

Mário Pozzobon
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Mário Pozzobon
Américo Adauto Leva
Onofre de Paula
Gustavo Fava

Rames Cury
Luiz Garcia De Haro
Nasser Gorayb
Octávio Viscardi Filho
Eleitores inscritos

(PMDB)
(PDS)
(PDS)
(PT)

14941 Votos
4323 Votos
2044 Votos
318 Votos

69,08%

Votos válidos

21.626.

Vice-Prefeito
(PMDB)
(PDS)
(PDS)
(PT)
27.769

Legislativo

Vice-prefeito Rames Cury
Comerciante

9ª Legislatura – de 1/2/1983 a 31/12/1988

Presidentes:
Jerônimo Figueira da Costa (fevereiro/83 a janeiro/85)
Mehde Meidão Slaiman Kanso (fevereiro/85 a janeiro/87)
Milton José Lisboa (fevereiro/87 a dezembro/88)

Vereadores (15): Alzimiro Brantis, Antenor Parise, Arnaldo José Santa Fé Trindade, Élcio Gonzales Lopes, Jerônimo Figueira da Costa Filho, José Campos Lários, José Nunes
Pereira, José Roberto Blundi Arroyo, Luiz Galisteu, Luzia
Câmara Romani, Milton José Lisboa, Mehde Meidão Slaiman
Kanso, Ozório Casado, Valter Peresi e Wilson Roncatti.
Suplentes Empossados - Antônio Gianeze, Aguinaldo
de Oliveira e Darci Pereira de Moura.
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10º PREFEITO ELEITO
João Antônio Nucci - disputou a eleição de 15 de novembro de 1988 pelo PFL, foi empossado para seu 2º mandato no dia 1º de janeiro de 1989 e foi seu vice, Dorival Alfredo
Veronezzi.

Eleição para Prefeito

João Antônio Nucci
Jesus Silva Melo
Antônio Domingos Barbon

Dorival Alfredo Veronezzi
Antônio Menechelli
José Carlos Pontes
João Antônio Nucci
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Eleitores inscritos

(PFL)
(PMDB)
(PT)

18819 Votos
6645 Votos
1862 Votos

68,86%

Votos válidos

27.326

Vice-Prefeito
PFL
PMDB
PT

33.512

Legislativo

10ª Legislatura – de 1/1/1989 a 31/12/1992

Presidentes:
Mehde Meidão Slaiman Kanso (janeiro/89 a dezembro/90)
Dr. Jorge Augusto Seba (janeiro/91 a dezembro/91)
Arnaldo José Trindade (janeiro/92 a dezembro/92)

Vice-Prefeito Dorival Alfredo Veronezi
Empresário

Vereadores (17): Aguinaldo de Oliveira, Antônio Palharane, Arnaldo José Santa Fé Trindade, Arquimedes Neves,
Elpides Ferreira de Jesus, Jair Sampaio, Jorge Augusto Seba,
José Campos Lários, José Nelson Chino Bolotário, José Pedro
de Souza, Jurandir Benedito da Silva, Leocádio Leo Zanfolin,
Maria Tereza Boenen, Mehde Meidão Slaiman Kanso, Miguel
Gerosa, Ozório Casado, e Vanderley Martins Fernandes.
Suplente Empossado - Antônio Gianeze.

João Nucci, no segundo mandato, ao lado do presidente João Batista Figueiredo. Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga
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11º PREFEITO ELEITO
Pedro Stefanelli Filho – Nasceu em Quatá, região de
Tupã, aos 15 de agosto de 1947, e veio para Votuporanga em
1970. Foi militar, agropecuarista e alcançou destaque como
presidente da Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de Votuporanga. Casado com a senhora Maria Aparecida Nogueira Stefanelli.
Venceu a eleição de 3 de outubro de 1992 pelo PL, sendo empossado em 1º de janeiro de 1993, com mandato até
31 de dezembro de 1996. Foi seu vice prefeito o Dr. Joaquim
Figueira da Costa.
Exerceu o cargo de vice prefeito durante os dois mandatos de Carlos Eduardo Pignatari.

Eleição para Prefeito

Pedro Stefanelli Filho
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Pedro Stefanelli Filho
(PL/PFL /PDT/PTR/PDC/PTB/PDCN)
		
11831 Votos 41,17%
Mário Pozzobon
(PDS)
7733 Votos
Jorge Augusto Seba
(PMDB/PSD)
6066 Votos
Sebastião Luiz Zucheti
(PSB)
1897 Votos
Adair de Almeida
(PT)
1205 Votos

Vice-Prefeito

Joaquim Figueira da Costa 		
Ivan Ferreira do Nascimento 		
Arnaldo José Santa - Fé Trindade
Gilda do Rosário Ferreira Bortuluzi
Gustavo Fava 		

(PL)
(PDS)
(PSD)
(PSB)
(PT)

Eleitores Inscritos

Votos válidos

38.231

28.732

Legislativo

11ª Legislatura – de 1/1/1993 a 31/12/1996
Vice-Prefeito Joaquim Figueira da Costa
Médico

Presidentes:
Ozório Casado (janeiro93 a dezembro/93)
Arquimedes Neves (janeiro/94 a dezembro/94)
Américo Adauto Leva (janeiro/95 a dezembro/95)
Vanderley Martins Fernandes (janeiro/96 a dezembro/96)

Vereadores (17): Américo Adauto Leva, Antônio de
Souza Barbosa, Arquimedes Neves, Dalvo Guedes, Décio
Gotardo Fedozzi, Elpides Ferreira de Jesus, Everton Kleber
Teixeira Nunes, Giácomo Vitório Longo Roveri, José Campos
Lários, José Nelson Chino Bolotário, Mehde Meidão Slaiman
Kanso, Osvair Feltrin, Ozório Casado, Paulo Ferraz do Amaral, Silvio Carvalho de Souza, Vanderley Martins Fernandes
e Walter Ferreira da Costa.
Suplentes Empossados: Leonildo Butignolli, Jair Sampaio, Milton Francisco de Souza.
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12º PREFEITO ELEITO
Atílio Pozzobon Neto – Médico nascido em São Paulo
no dia 15 de outubro de 1956, filho do ex prefeito Mario Pozzobon, casado com a senhora Solange Minhoto Pozzobon.
Disputou a eleição de 3 de outubro de 1996, sendo empossado no dia 1º de janeiro de 1997, governando até 31 de
dezembro de 2000. Foi vice prefeito o Dr. Benedito Aurélio
Martins de Lacerda.

Eleição para Prefeito

Atílio Pozzobon Neto
Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

Atílio Pozzobon Neto
(PTN/PPS/PTB/PDT/PCdoB):
		
13904 Votos
Carlos Eduardo Pignatari
(PSDB/PMDB)
13155 Votos
Valdecy Antônio Bortoloti
(PFL/PL/PPB)
3667 Votos
Sandra Beraldo Toscano
(PT)
2819 Votos

Vice-Prefeito

Benedito Aurélio Martins de Lacerda
Antônio Carlos de Camargo (PMDB)
Américo Adauto Leva
(PL)
José Décio de Caíres
(PT)

(PPS)

Eleitores inscritos

Votos válidos

42.354

41,44%

33.545

Legislativo
12ª Legislatura – de 1/1/1997 a 31/12/2000

Vice-Prefeito Benedito Aurélio Martins de Lacerda
Médico

Presidentes:
Giácomo Vitório Longo Roveri (janeiro/97 a dezembro/97)
José Nelson Chino Bolotário (janeiro/98 a dezembro/98)
Mehde Meidão Slaiman Kanso (janeiro/99 a dezembro/99)
Mehde Meidão Slaiman Kanso (janeiro/00 a dezembro/00)

Vereadores (17): Alcides Pelicer, Antônio Barbozano
de Brito, Arnaldo José Santa Fé Trindade, Arquimedes Neves, Eversong Manoel Martins, Gerson da Cruz de Souza,
Giácomo Vitório Longo Roveri, Joaquim Miguel Martins,
José Barbizani Neto, José Nelson Chino Bolotário, José Villa
Penharbel, Jurandir Benedito da Silva, Lorival Gomes Veloso, Mário José de Grande Campos, Mehde Meidão Slaiman
Kanso, Milton Francisco de Souza, e Ozório Casado.
Suplente Empossada: Izaura Deolinda Camargo D’Antônio
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13º PREFEITO ELEITO
Carlos Eduardo Pignatari – Carlão, nascido em Votuporanga no dia 9 de abril de 1959, é empresário e casado com
a senhora Marli Aparecida Beneduzzi Pignatari.
Disputou sua primeira eleição em 1996, volta a candidatar-se e é eleito Prefeito em 1º de outubro de 2000 à
frente de uma grande coligação de 12 partidos, (movimento
denominado Centro Democrático). Assume em 1º de janeiro
de 2001 e governa até 31 de dezembro de 2004, sendo seu
vice prefeito Pedro Stefanelli Filho.
É reeleito prefeito e, posteriormente, Deputado Estadual pelo PSDB em 2010 e reeleito em 2014 e 2018.

Eleição para Prefeito

Carlão - Carlos Eduardo Pignatari
Foto Divulgação: Assessoria Gabinete
Parlamentar

Carlos Eduardo Pignatari
(PSDB/PDT/PMDB/PL/PFL/PPS/PSD/PC do B/
PSB/ PSC/PSDC/PGT)		
21801 Votos 56,62%
Jurandir Benedito da Silva
(PT)
16058 Votos
José Décio de Caíres
(PV/PST)
640 Votos

Pedro Stefanelli Filho
Sérgio Luiz Braga
Oscar Guarizo
Eleitores

Vice-Prefeito
(PL)
(PT)
(PV)

48.429

Votos válidos

38.499

Legislativo
13ª Legislatura - de 1/1/2001 a 31/12/2004
Presidentes:
Antônio Carlos de Camargo (janeiro/01 a dezembro/02)
Silvio Carvalho de Souza (janeiro/03 a dezembro/04)
Vice-Prefeito Pedro Stefanelli Filho
Agropecuarista

Vereadores (17): Antônio Carlos de Camargo, Giácomo Vitório Longo Roveri, Gilmar Aurélio, Gilvan Carlos dos
Santos, Israel Antônio Lemos, José Nelson Chino Bolotário,
José Villa Penharbel, Josuel Domingues, Luiz Galisteu, Maria
Aparecida Lopes Isiara, Mehde Meidão Slaiman Kanso, Pedro Luiz Minucelli, Sandra Maria Berardo Toscano, Sigmar
Rizzatto, Silvio Carvalho de Souza, Valmir Celestino da Silva
e Valter Benedito Pereira.
Suplentes Empossados – Mário José de Grande Campos, Osmair Luiz Ferrari.
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14º PREFEITO ELEITO
Carlos Eduardo Pignatari – Carlão, é reeleito prefeito
em 3 de outubro de 2004, e empossado em 1º de janeiro de
2005 para mandato até 31 de dezembro de 2008.
Continua como vice-prefeito o sr. Pedro Stefanelli Filho.

Eleição para Prefeito

Carlos Eduardo Pignatari (PSDB/PDT/PTB/PMDB/PSC/PL/PFL/PSDC/PSB/
PV) 		
34.856 Votos 79,87%
Jurandir Benedito da Silva
(PT/PP/PTN/PPS)
7.897 Votos
Carlos Roberto Saran
(PHS)
883 Votos

Pedro Stefanelli Filho
Vicente Castrequini Neto
Daniel Freire Primo
Carlão - Carlos Eduardo Pignatari
Foto Divulgação: Assessoria Gabinete
Parlamentar

Eleitores

Vice-Prefeito
(PL)
(PP)
(PHS)

55.272

Votos válidos

43.636

Legislativo

14ª Legislatura - 1/1/2005 a 31/12/2008

Presidentes:
Osmair Luiz Ferrari (janeiro/05 a dezembro/06)
Osmair Luiz Ferrari (janeiro/07 a dezembro/08)

Vereadores (10): Alcides Pelicer, Elias Ghiotto, Elinton
José Sette, Gilmar Aurélio, José Antônio Pereira dos Santos,
José Nelson Chino Bolotário, Luiz Alberto Dias Zambon,
Mehde Meidão Slaiman Kanso, Osmair Luiz Ferrari e Osvaldo Carvalho da Silva.
Suplentes Empossados – José Ricardo Rodrigues da
Cunha, Pedro Luiz Minucelli, Gilvan Carlos dos Santos.
Vice-Prefeito Pedro Stefanelli Filho
Agropecuarista
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15º PREFEITO ELEITO
Nasser Marão Filho - Nascido em Votuporanga no dia
27 de Novembro de 1971, destacou-se como Provedor da
Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga e é casado com
a senhora Juliana de Souza Castrequini Marão.
Foi eleito em 5 de outubro de 2008, (o prefeito mais
jovem da história), e empossado no dia 1º de janeiro de 2009,
com mandato até 31 de dezembro de 2012. Foi seu vice-prefeito o “Cabo” Valter Benedito Pereira.

Eleição para Prefeito

Nasser Marão Filho
(PSDB/PDT/PMDB/DEM/PV/PTB/PR/PRB/PP/PPS)
		
35080 votos 75,25%
Luiz Alberto Zambon
(PSB/PT/PCdoB)
10796 votos
Carlos Thiago Saran
(PSOL)
739 votos
Nasser Marão Filho (Junior Marão)
Foto: André Luiz Dionízio Takahashi

Valter Benedito Pereira
Silvânio Hortêncio Pirani
Tânia Mendes
Eleitores

Vice-Prefeito
(PTB)
(PT)
(PSOL)
60.971

Votos válidos

46.615

Legislativo

15ª Legislatura – 1/1/2009 A 31/12/2012

Presidentes:
Osvaldo Carvalho da Silva (janeiro/09 a dezembro/10)
Mehde Meidão Slaiman Kanso (janeiro/11 a dezembro/12)
Vice-prefeito Valter Benedito
Pereira “Cabo Valter”
Policial Militar

Vereadores (10): Eliezer Antônio Casali, Emerson Pereira, Encarnação Manzano, Gilmar Aurélio, José Antônio
Pereira dos Santos, José Carlos Leme de Oliveira, Mehde
Meidão Slaiman Kanso, Osmair Ferrari, Osvaldo Carvalho da
Silva e Sérgio Adriano Pereira.
Suplente Empossado – Silvio Carvalho de Souza.
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16º PREFEITO ELEITO
Nasser Marão Filho - Disputou novamente a eleição de
7 de outubro de 2012, sendo reeleito para mais um mandato,
tendo como vice prefeito Valdecy Antônio Bortoloti.
Alcançou a expressiva votação de 90,42% dos votos
válidos, a maior da história da cidade e destaque em todo o
país.

Eleição para Prefeito

Nasser Marão Filho

Silvânio Hortêncio Pirani
Eva Maria Teodoro Ferreira
Nasser Marão Filho (Junior Marão)
Foto: André Luiz Dionízio Takahashi

Valdecy Antônio Bortoloti
Ana Lúcia
Sebastião Luiz Zucheti
Eleitores

(PSDB/PDT/PRB/PP/PMDB/PTN/PSC/PR/PPS/
DEM/PV/PRP/PSD) 42954 Votos 90,42%
(PT/PSDC)
3502 Votos
PCdo B
1046 Votos

Vice Prefeito
PMDB
PT
PC do B
66.233

Votos válidos

47.502

Legislativo

16ª Legislatura – 01/01/2013 a 31/12/2016

Presidentes:
Eliezer Antônio Casali (janeiro/13 a dezembro/14)
Sergio Adriano Pereira (janeiro/15 a dezembro/16)

Vice-prefeito Valdecy Antônio Bortoloti
Empresário

Vereadores (15): Douglas Lisboa da Silva, Edilson Pereira Batista, Eliezer Antônio Casali, Emerson Pereira, Gilmar Aurélio, Jurandir Benedito da Silva, Matheus Rodero de
Oliveira, Mehde Meidão Slaiman Kanso, Osmair Luiz Ferrari,
Osvaldo Carvalho da Silva, Pedro Waldeci Crescencio, Sergio Adriano Pereira, Silvio Carvalho de Souza, Vilmar Ferreira da Silva, Walter José dos Santos.
Suplentes empossados: André Luiz Souza Figueiredo
- 1/04/2013 – 31/01/2016, Mônica Marin Zeitune - 1/04/2014
– 30/06/2014, Claudio Antônio Polvere (Grillo) - 30/07/2014
- 19/09/2014, Mario José de Grande Campos - 26/08/2014
– 18/09/2014
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17º PREFEITO ELEITO
João Eduardo Dado Leite de Carvalho nasceu na cidade
de São José do Rio Preto no dia 16 de dezembro de 1954 e foi
registrado na cidade de Votuporanga onde residia.
Engenheiro Civil formado na USP São Carlos e bacharel em Ciências Contábeis, aposentou-se como Fiscal de
Rendas no Estado de São Paulo. Exerceu o cargo de Deputado Federal por 10 anos.
É neto do senhor João Gonçalves Leite que assumiu
três vezes o cargo de prefeito de Votuporanga e é casado
com a senhora Mônica Pesciotto de Carvalho.
Foi eleito em 2 de outubro de 2016 e empossado em 1º de
janeiro de 2017, tendo como vice-prefeito Renato Gaspar Martins.
João Eduardo Leite de Carvalho
Foto: Arquivo Municipal

Eleição para Prefeito

João Eduardo Dado Leite de Carvalho
(SD/PR/PP/PSDB/PDT/PTB/DEM/PSC/PTN/PTC/PSB/PV e PSD).
		
30.104 votos
Osvaldo Carvalho da Silva
(PMDB/PRB/PT/PPS/PSDC/PEM E PRÓS)
13.312 Votos
Antônio Roberto Martins Fernandes (Roberto Lamparina)
PSOL 		
749 votos

Vice-Prefeito

Vice-prefeito Renato Gaspar Martins
Empresário

Renato Gaspar Martins 		
João Ricardo Garcia Carvalho da Silva
Marcos Trujillo 		

DEM
PRB
PSOL

Eleitores

Votos válidos

68.977

68,87%
29,47%
1,66%

52.780

Legislativo

17ª Legislatura – 01/01/2017 a 31/12/20120

Presidentes:
Osmair Ferrari (janeiro/17 a dezembro/18)
Mehde Meidão Slaiman Kanso (janeiro/19 a dezembro/20)

Vereadores (15): Ali Hassan Wanssa, Daniel David, Douglas Lisboa da Silva, Edinalva Barnabé Alves de Azevedo, Emerson Pereira, Gilmar Aurélio, Hery Waldir Kattwinkel Junior, Leonardo
da Silva Brigagão, Mehde Meidão Slaiman Kanso, Osmair Luiz Ferrari, Rodrigo Antônio Barros
Vieira da Silva, Sergio Adriano Pereira, Silvio Carvalho de Souza, Vander Marcelo Coienca, Vilmar
Ferreira da Silva.
Suplentes empossados: Antônio Alberto Casali, Antônio Carlos Francisco, Gilberto Aparecido de Oliveira, Gilvan Carlos dos Santos, Valentin Élcio Curti, Walter José dos Santos
Com o falecimento do vereador Valentin Élcio Curti em 24 de novembro de 2017, assume
Gilvan Carlos dos Santos.
Volta à Câmara Emerson Pereira e deixa o cargo Gilvan Carlos dos Santos.
Ainda no ano de 2018, reassume o cargo Sergio Adriano Ferreira, deixando a Câmara Gilberto Aparecido de Oliveira.
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Presidentes da Câmara Municipal de Votuporanga
Luiz Saltini

José Buck de Almeida

Luiz Zucolotto

Jan. 1948 a Dez. de 1949

Jan. de 1950 a Dez. de 1950

Jan. de 1951 a Jul. de 1951

Dr. Francisco de Oliveira Guena

Dr. Miguel Gerosa

Joaquim Franco Garcia

Ago. de 1951 a Dez. de 1951

Jan. de 1952 a Dez. de 1953

Jan. de 1954 a Dez. de 1954

Ultimatum Fava

Cícero Barbosa Lima Júnior

Herculano Beretta

Jan. de 1955 a Dez. de 1955
Jan. de 1960 a Dez. de 1960
Jan. de 1962 a Dez. de 1962
Fev. de 1969 a Jan. de 1970

Jan. de 1956 a Dez. de 1956

Jan.de 1957 a Dez. de 1958
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Mozart Reis

Christovan De Haro

Aziz José Abdo

Jan. de 1959 a Dez. de 1959

Jan. de 1961 a Dez. de 1961
Jan. de 1963 a Dez de 1963
Jan de 1964 a Mar de 1964

Abr. de 1964 a Dez. de 1964
Jan de 1966 a Dez 1966

Octávio Viscardi

Onofre de Paula

Prof. Luiz Garcia De Haro

Jan. de 1965 a Dez. de 1965
Jan. de 1967 a Jan. de 1969

Fev. de 1970 a Jan. de 1971

Dr. Joaquim F. da Costa

Deocleciano de S. Viana Filho

José Nunes Pereira

Fev. de 1973 a Janeiro de 1975

Fev. de 1975 a Jan. de 1977

Fev. de 1977 a Jan. de 1979

Fev. de 1971 a Jan. de 1973
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Octaviano Nogueira

Ederval Antônio Gregório

Jerônimo F. da Costa Filho

Fev. de 1979 a Jan. de 1981

Fev. de 1981 a Jan. de 1983

Milton José Lisboa

Jorge Augusto Seba

Arnaldo J. S. Fé Trindade

Fev. de 1987 a Dez. de 1988

Jan. de 1991 a Dez. de 1991

Jan. de 1992 a Dez. de 1992

Ozório Casado

Arquimedes Neves

Américo Adauto Leva

Jan. de 1993 a Dez. de 1993

Jan. de 1994 a Dez. de 1994

Jan. de 1995 a Dez. de 1995

Fev. de 1983 a Jan. de 1985
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Vanderley Martins Fernandes

Giácomo Vitório Longo Roveri

José Nelson Chino Bolotário

Jan. de 1996 a Dez. de 1996

Jan. de 1997 a Dez. de 1997

7 Jan. de 1998 a dez. de 1998

Antônio Carlos de Camargo

Silvio Carvalho de Souza

Osmair Luiz Ferrari

Jan. de 2003 a Dez. de 2004

Jan. de 2005 a Dez. de 2006
Jan. de 2007 a Dez. de 2008
Jan. de 2017 a Dez. de 2018

Osvaldo Carvalho da Silva

Eliezer Antônio Casali

Sérgio Adriano Pereira

Jan. de 2009 a Dez. de 2010

Jan. de 2013 a Dez. de 2014

Jan. de 2015 a Dez. de 2016

Jan. de 2001 a Dez. de 2002

Mehde Meidão Slaiman Kanso

Fev. de 1985 a Jan. de 1987
Jan. de 1989 a Dez. de 1990
Jan. de 1999 a Dez. de 1999
Jan. de 2000 a Dez. de 2000
Jan. de 2011 a Dez. de 2012
Jan. de 2019 a Dez. de 2020
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DEPUTADOS ESTADUAIS
Muitos foram os votuporanguenses que se candidataram
a um assento na Assembleia Legislativa de São Paulo, poucos à
Câmara dos Deputados em Brasília.
Dois lograram êxito como Deputado Estadual, os empresários Áureo Ferreira e Carlos Eduardo Pignatari.
Áureo Ferreira - primeiro Deputado Estadual de Votuporanga - mandato (1975-1978).
No ano de 1974, Áureo Ferreira lança sua candidatura a
Deputado estadual pela Arena. Consegue apoio da classe política local e regional, buscando votos ainda em São José do Rio
Preto, onde também estava estabelecido como comerciante de
veículos.

Acervo – Museu Municipal

Prefeito eleito para o período (2001/2004), e reeleito para
(2005/2008). Carlos Eduardo Pignatari (PSDB) alcançou notoriedade e o respeito político em toda a região e no Estado,
possibilitando alcançar assento na Assembleia Legislativa do
Estado por dois períodos, obtendo respectivamente 70.337 e
97.444 votos, ocupando ainda por certo período o honroso cargo de Líder do Governo.
Em 2018, foi eleito para o terceiro mandato com 74.006
votos e passou a ocupar o cargo de Líder do Governo na Assembleia Legislativa e posteriormente Presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo.

Carlos Eduardo Pignatari (Carlão) Deputado Estadual de Votuporanga com
mandato (2010-2013) e reeleito (20142017). Foto: André Luiz Dionizio Takahashi

DEPUTADO FEDERAL

João Eduardo Dado Leite de Carvalho
(Dado) Deputado Federal Foto: Divulgação
Gabinete Civil Câmara dos Deputados

Filiado ao PMDB lança sua candidatura nas eleições
do ano de 1998, alcançando 53.460 votos, fica na suplência
e assume por dois anos a cadeira de deputado (2001/2002).
Na eleição de 2002, filiado ao PDT, fica mais uma
vez na suplência e assume no final do mandato. É eleito novamente em 2006 com 61.716 votos para o mandato
(2007/2010) pelo PDT.
Lança-se à reeleição em 2010, ainda pelo PDT, e é reeleito para o mandato de (2011-2014) com 70.486 votos.
Alcançou grande reconhecimento na Câmara dos Deputados e desenvolveu importante trabalho na busca de
conquistas para todo o estado e, em particular, para Votuporanga.
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CANDIDATOS POR VOTUPORANGA À
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
No período de 1937 a 2015, diversos votuporanguenses pleitearam uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado:
Manoel Souza Pinto (1954),
Octávio Viscardi (1954-1962-1966),
Deocleciano de Souza Viana Filho (1962),
Hernani de Mattos Nabuco (1966),
Áureo Ferreira (1974),
Lourival Gomes Veloso (1978),
Iris Barbieri (1982),
José Pedro de Souza-Jacaré (1986),
Mehde Meidão Slaiman Kanso (1990),
Dimas Antônio Pereira (1990),
Antônio Domingos Barbon (1990),
Paulo Afonso Souza Pinto-Teco (1990),
Mario Pozzobon (1994),
Marcos Garcia Laraya (1994),
Arnaldo José Santa Fé Trindade (1994),
Pedro Stefanelli Filho (1998),
Natalino Alves Cardoso-Bico Doce (1998),
Armando Raphael D’Avóglio (2002),
Júlio Venâncio Junior (2002),
Paulo Laurindo (2002),
Luiz Alberto Dias Zambon (2006),
Vicente Castrequini Neto (2006),
Carlos Roberto Saran (2006),
Carlos Eduardo Pignatari-Carlão (2010-2014-2018)
Osvaldo Carvalho da Silva (2014),
Amélia Fontealba (2014),
Leonardo Brigagão (Chandelly Protetor) 2018
Rosa Maria Chiquetto (2018)
Rafael Pereira da Silva (2018)

CANDIDATOS DE VOTUPORANGA À CÂMARA
DOS DEPUTADOS
João Eduardo Dado Leite de Carvalho (1998-2002-2006-2010-2014)
Edinalva Barnabé Alves de Azevedo (2014).
Carlos Roberto Saran (2018)
João Ricardo Garcia Carvalho da Silva (2018)
Fonte: Seade e TSE.
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PREFEITURA
Estrutura Administrativa - 2017 – 2020
PREFEITO DO MUNICÍPIO:

João Eduardo Dado Leite de Carvalho.
VICE-PREFEITO:

Renato Gaspar Martins.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO:

Miguel Maturana Filho.
SECRETÁRIA DE GOVERNO:

Cesar Fernando Camargo.
SECRETARIA DA CIDADE:

José Marcelino Poli.
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO:

Silvia Brandão Cuenca Stipp.
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO:

Encarnação Manzano, Ederson Marcelo Batista.
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Sergio Adriano Pereira, Thiago Augusto Francisco, Emerson Pereira.
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

Douglas Lisboa.
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

Rolando Cesar C. Castrequini Nogueira, Flávio Augusto Piacenti Junior.
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO:

Jorge Augusto Seba, Tássia G.Coleta Nossa.
SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS:

Emerson Pereira, Gilvan Carlos dos Santos, André Figueiredo.
SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER:

José Ricardo Rodrigues da Cunha.
SECRETARIA DA FAZENDA:

Diogo Mendes Vicentini
SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA GERAL:

Ronaldo Armando de Mattos.
SECRETARIA DE OBRAS:

Gilmar Aurélio, Mauro Del Álamo.
SECRETARIA DA SAÚDE:

Márcia Cristina Fernandes Prado Reina.
SECRETARIA DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E SEGURANÇA:

Jair de Oliveira.
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE:

Mônica Pesciotto de Carvalho.
AUTARQUIAS
SAEV AMBIENTAL:

VOTUPREV:

Valdecy Antônio Bortoloti.
Adjunto: Marcelo Marin Zeitune

Adauto Cervantes Mariola.
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VOTUPORANGA – RECORDANDO PARTE DA
HISTÓRIA E CURIOSIDADES
“Toda a história é basicamente uma grande sequência de eventos, um constante construir,
desconstruir e reconstruir”.

1936
Em 28 de setembro de 1936, por dação em pagamento a empresa Theodor Wille & Cia
adquire da Companhia Agrícola Francisco Schmidt Sociedade Anônima duas glebas da fazenda
Marinheiro de Cima, e inicia a oferta de lotes rurais e urbanos.

PRIMEIROS ADQUIRENTES DAS TERRAS DA THEODOR
WILLE & CIA
ÁREA RURAL
Abílio Dutra da Silva
Afro Alves de Oliveira
Alcides Alves da Silva e Adolfo Câncio de Mello
Alfredo Ribeiro
Alfredo Ribeiro de Almeida
Altina Magalhães de Lima
Amálio Dias Fernandes
Anastácio Pereira de Carvalho
André Minto
Ângelo Barão
Ângelo Comar e Olívio Comar
Ângelo Dedim
Ângelo e Orlando Guerra
Antônio Alves dos Santos
Antônio Avelino da Silva
Antônio Balsani
Antônio Bueno Baega
Antônio Delmindo Gonçalves
Antônio Favaro
Antônio Leme do Prado
Antônio Manoel de Siqueira
Antônio Marin
Antônio Ribeiro da Silva
Antônio Rodrigues dos Santos
Antônio Rossin e Antônio Pozo
Antônio Vilches Montoro
Arlindo Alves dos Prazeres
Arthur Alves dos Santos
Atílio, Antônio, Bruno, Albino e Severino Bignardi
Benedicto e José Alves de Sant’Ana
Benedito e Sebastião Leme de Souza

Boaventura Covre
Braz Vita
Calixto Garcia Simon
Carlos Tapper
Cazuo Sato
Cecílio Bazan e filhos
Celestino Lopes Gimenez e José L Robles
Celestino Mariano Mendes
Clemente José Barbosa
Cristiano Waideman
Deli Rodrigues dos Santos
Demétrio Acácio de Lima
Deocleciano Ferreira de Souza, João Ferreira do
Nascimento, Antônio Fernandes de Souza e Antônio Serafim
de Queiróz
Deoclídio ou Deoclides Francisco de Oliveira
Deocreciano Ferreira da Silva
Diogo Fernandes Casquete
Domingos Peres Arnal
Eduardo Liebert
Egídio Barbosa Sandoval
Eliodoro Alves de Oliveira
Eodózio Marangão
Ernesto Marques Ferreira
Ermínio, Albino, Aureliano, Zulmira, Emília, Olímpio,
Carolina, Helena, Ida, Esperança e Amélia Favaro
Feliciano de Brito
Felício Bressiani
Felix
Feliz Alves dos Santos
Fenelonda Silveira Queiroz
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Fermo Izidoro Lourenção
Firmino Acácio de Lima
Francisco Bueno Escobar
Francisco Bueno Baeza
Francisco Cachiche
Francisco e André Romim Fernandes
Francisco Marchan
Francisco Marin Cruz
Francisco Rodrigues Ruiz
Francisco Xavier de Oliveira
Gabriel Fauchi
Gabriel Fernandes Casquel
Germano Donaire Dias
Ginez Rosas Ortiz
Guido, Rosa, Aílio, Emílio, Rosalina, Maria, Teresa, e Felix
Minto
Héliodoro Alves de Oliveira
Honório dos Santos
Inocêncio de Souza
Irmãos Sakuma
José Marin da Cruz
José Moraes
José Pantaleão
José Pedro da Silva e José S da Silva
José Rangel de Oliveira
José Regiani
José Roberto Sant’Ana
José Rubinho Ortega
José Salvino
José Zeato
José, João e Osmar Vicente Pereira
Júlio Gregui
Júlio Penha
Justo Garcia Leão
Lourenço Fernandes Casquel
Lucas José da Silva
Luiz Carrenho Cerezal
Luiz Góes
Luiz Roncolato
Manoel Francisco Nascimento
Manoel Gasques Parra
Manuel Benedito de Oliveira
Manuel Bráulio Ozório
Manuel Dutra Vieira
Manuel Francisco Gonçalves e Francisco da Silva
Marcelino Martins de Almeida
Marcionília, Dely, Elpídio, Maria, Clotilde, Elói e Antônio
Rodrigues dos Santos

Marco Spolador
Maria Fascipieri
Mariano Rodrigues Saes
Mário Francispierre
Mário Lourenção
Mário Lourenço de Paiva
Martin Fernandes Casquet
Martin Navarro Flores
Miguel Dutra da Silva
Nicola Lupo Netto
Okimoto & Irmão
Otávio Possoni
Ozório Acácio de Lima
Miguel Dutra da Silva
Nicola Lupo Netto
Otávio Possoni
Paulo Inácio Rodrigues
Pedro Acácio de Lima
Pedro Barão
Pedro Cândido da Silva
Pedro Lopes Gabreira
Pedro Marques Cavaco
Pedro Luiz Lourenção
Pedro Ramos de Souza
Pedro Zacarias de Paula
Primo Furlani
Ramon Casques Morales
Raphael Granado Garcia
Raul Sebastião Lameirinha e Antônio Topázio
Santa Julia M Vita
Sebastiana Magalhães de Lima
Sebastião Almeida Oliveira
Sebastião Dionizio das Neves
Sebastião Domingues de Almeida
Sebastião Jorge dos Santos
Sebastião José de Oliveira
Sebastião Lima Braga
Sebastião Rosa da Silva
Sebastião Vicente de Paula
Severino Antônio Francisco
Severino Barbosa
Sebastião Leme do Prado
Suenaga Nonaka
Theodoro Dutra da Silva
Vicente Corrêa Salles
Vicente Jerônimo de Paula
Victório Stachissini
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ÁREA URBANA
Adolfo Coelho de Oliveira
Adriano Pedro Assi
Agostinho Batista Fiore
Antônio Centurion Moreno
Antônio Gonçalves Ibanez
Benedito Lerti
Cândido Brandão de Oliveira
Cecílio Cordeiro Paranhos
Deocleciano Ferreira de Souza
Domingos Deruca
Eloy Bento de Oliveira
Firomi Fuzita
Felipe Gonçalves Contas
Emílio Nogueira
Felipe Gonçalves Contas
Francisco Botelho de Carvalho
Francisco Bueno Escobar
Francisco Ferrarezzi
Gabriel e Batista Gonzales
Gabriel Martinez Carretero
Hiyotata Ito
João Ferreira da silva
João Nilsen
João Silvano de Souza
Joaquim Marcondes da Silveira
José Abdo
José Antônio dos Santos
José Perez Pinhel
Jovelina Gonçalves, Joaquim Ferreira Junior e Manoel da
Silva

Kasuo Sato
Luiz Tonioli
Maria Cândida do Nascimento
Maria Rosária de Souza
Maria do Carmo de Jesus
Mariano Rubio Liorente
Miguel Dutra da Silva
Miguel Garcia Filho
Miguel Kuncevicius
Motozi Makimoto
Nicola Lupo Neto
Nicolau Lopes Rosa
Nooki Matuo
Okimoto & Cia
Pedro Fernandes Flores
Saziro Anzai
Sebastião Almeida Oliveira
Sebastião e Luiz Fernandes Rosa
Sokiti Tanida e Masayuki Hokamuro
Sotero Lorente Liberato e José Motta
Takashi Murata, Manoel da Silva Vieira e Joaquim Ferreira
Junior
Tochiteru Watanabe
Vicente Lupo
Vicente Ferreira da Silva
Assembleia dos Adventista da Promessa
Tomosada Ozeki
Dados obtidos no Cartório de Registro de Imóveis de Monte
Aprazível.

1937
No dia 8 de agosto de 1937, a empresa Theodor Wille, em evento de grande repercussão,
inaugura a Vila de Votuporanga.

1939
ECLODE A 2ª GRANDE GUERRA MUNDIAL
O Brasil foi o único país da América Latina que participou diretamente da Segunda Guerra Mundial.
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AMEAÇA À HUMANIDADE

A aids ainda uma desconhecida.

PADRÃO ESTÉTICO DA ÉPOCA

1940
DISTRITO DE PAZ
Instalado em 3 de agosto de 1940, o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e de Tutelas teve como primeiro tabelião o Sr. Eurico Gonçalves de Moraes e ocuparam
ainda o cargo de Oficial Registrador o Sr. Sebastião Sampaio, Terceiro Oficial Registrador Francisco Ramalho de Mendonça, quarta Oficial Registradora Ivone Bertochi Mendonça e, a partir de
13 de março de 2010, aprovada por concurso público, ocupa o cargo Virgínia Viana Arrais.

INAUGURADO O CINE PARAMOUNT

Bar-Cine Paramount – Rua Amazonas esquina com Alameda Padre Edmur. Aparece na foto Manoel e Adelino Matta e o menino à esquerda
é Américo Davanço. Foto do Arquivo Municipal.
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Na noite de 9 de novembro de 1940, a população de Votuporanga foi convidada para a inauguração do Cine Paramount com 420 lugares, mais um empreendimento da família Matta. O filme
já sonoro foi Beau Geste, um romance americano com Gary Cooper.

1941

Rua Amazonas – 1941 – Foto do Arquivo Municipal

ASSASSINADO O “DELEGADO” MIGUELÃO
Miguel Elias Abrahão, que chegou em Votuporanga no ano de 1939, conhecido popularmente como “Miguelão”, foi nomeado Inspetor de Quarteirão, cargo equivalente ao de Delegado de
Polícia.
Numa tarde de tourada, realizada onde hoje está a Escola de Comércio, após ter repreendido severamente uma criança por ter entrado sem pagar, envolveu-se em discussão e enfrentamento com Durval do Nascimento, que saiu em defesa do jovem.
Usando de sua autoridade, deu ordem de prisão ao mesmo e encaminhou-o à Cadeia Pública com grande alarde, e tão logo colocado em liberdade, Durval, armado e com o propósito de
vingança, na noite de 4 de outubro de 1941, aguardou o término da sessão do Cine Paramount,
onde estava Miguelão acompanhado da senhora Chiquinha, e com um tiro mortal na nuca, matou
o Delegado.
Durval do Nascimento fugiu do local e mais tarde foi assinado por um motorista de jardineira na cidade de Monte Aprazível. Fonte: José Alfredo Gorayb (Quinha)

1942

Votuporanga – 1942 – Rua Amazonas – Foto do Arquivo Municipal
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O ASSASSINATO DE MAIS DOIS “DELEGADOS”
O inspetor de quarteirão Nicola Lupo Neto faleceu assassinado em 7 de setembro de 1942,
crime acontecido na oficina dos Irmãos Bocchi, que ficava na rua Amazonas entre as ruas Ceará
e Paraíba, enquanto conversava com um dos proprietários e com João Okimoto.
Segundo conta a história, a motivação do crime teria sido o interesse do criminoso em ocupar o cargo exercido pelo sr. Nicola, e que alegou, com o ato, ter impedido uma possível conspiração contra o país, ao ver um alemão, um japonês e um italiano, conversando juntos em plena
2ª Guerra.
Mais outra “autoridade” tomba assassinada, de nome João Riebrio, também inspetor de
quarteirão. Assim relata Edward Coruripe Costa no livro Votuporanga Um Milagre Paulista: “retirando-lhe num golpe de muita sorte, o revolver da cinta, descarregou-lhe a carga. Era mais uma
autoridade que tombava na turbulenta cidade paulista”.

1943

Votuporanga, rua Sta Catarina com Pernambuco – Foto do Arquivo Municipal.

CONFISCADOS OS BENS DA THEODORO WILLE
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COMEÇA A LUTA PELA EMANCIPAÇÃO
Com cara de cidade e pleiteando a emancipação política Votuporanga registrava três médicos, um advogado, um veterinário, um dentista e dois contadores. Estavam cadastrados 30 caminhões, cinco automóveis e 40 carroças de aluguel, números consideráveis para a época. (Fonte:
IBGE)

1944
MUNICÍPIO E COMARCA
A Vila de Votuporanga é elevada à
categoria de Município e Comarca.
Entra em vigor em 1º de janeiro de
1945 e eleva Votuporanga à condição de
Município e Comarca.

Decreto-Lei 14.334 de 30 de novembro de 1944.

NOMEADO O PRIMEIRO PREFEITO
Francisco de Vilar Horta é nomeado e diplomado no Palácio dos Campos Elíseos no dia 8
de dezembro de 1944, como Prefeito nomeado, ficando encarregado de instalar o Município e a
Comarca.

CAIC CHEGA A VOTUPORANGA
JORGE MACHADO MARQUES
Vindo de Orindiuva-SP cidade onde nasceu em 22 de
abril de 1932, chegou com a família a Votuporanga no ano
de 1944 com a idade de 12 anos, para trabalhar no cultivo do
café, inicialmente na propriedade dos “Fávaros” à margem
da ferrovia e após em propriedade do senhor Juca Fortunato e ainda do sr. Marcolino no Córrego do Engano, onde
frequentou por pouco tempo a escola.
Viveu sozinho após 1959 e levou uma vida difícil sem
moradia fixa, morando vezes aqui, vezes acolá, sem qualquer conforto. Trabalhava vendendo bilhetes de loteria e
recolhendo papelão, afirmando ser impossível viver com a
parca aposentadoria e falava que “a vida de um sujeito sozinho era tão difícil quando a de um preso na cadeia”.
Jorge Machado Marques – CAIC –
Foi um homem trabalhador e recusava donativos, que
Foto: Diogo Mendes Vicentini
quando oferecidos afirmava ter muita gente precisando
mais do que ele, embora morasse literalmente na rua. Tinha uma boa memória política e foi testemunha da história, tendo seu apelido motivado pela instalação do escritório da CAIC-Companhia
Agrícola Imobiliária Colonizadora na rua São Paulo. Faleceu em Votuporanga no dia 18 de março
de 2016, sendo enterrado no Cemitério Jardim das Flores e tem seu nome perpetuado no Memorial dos Pioneiros.
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1945
INSTALADO O MUNICÍPIO
A solenidade de posse do primeiro prefeito Francisco de Vilar Horta foi realizada no salão
do Aero Clube, hoje Cine Central, na travessa Padre Edmur e a prefeitura provisoriamente instalada ao lado da hoje Concha Acústica, mudando-se a seguir para a rua Ivaí.
O prefeito é empossado em sessão solene realizada no dia 1º de janeiro de 1945, instala a
Comarca no dia 13 de junho do mesmo ano, sendo exonerado a pedido em 13 de agosto de 1945,
com a missão cumprida.

Prédio da prefeitura na rua Ivaí 643 entre Tocantins e Tietê. Foto do Arquivo Municipal

POLICIA CIVIL

Delegacia e Cadeia em 1945.
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Prédio da Delegacia e Cadeia Pública inaugurado em 1954. Foto do Arquivo Municipal.

Em 1945, foi criada e instalada a primeira Delegacia de Polícia de Votuporanga – 3ª classe,
pelo decreto nº 14.527, de 9/2/1945, passando a funcionar em um prédio rústico na Rua Santa Catarina, onde hoje encontra-se instalado o INSS, que com o tempo não comportava mais os presos,
que precisavam se revezar para dormir, situação que se perdurava nos anos 40.
O carcereiro Moacir Bueno de Camargo falava da fragilidade do prédio adaptado, de barro,
não existindo nem sombra de cimento e ainda não existia instalações sanitárias e nem instalações
elétricas, usando-se candeeiros.
O primeiro escrivão de nome João permaneceu no Município por pouco tempo, substituído
por Ernesto Soledade que exerceu o cargo nos anos de 1947 até 1951, e que veio a falecer na cidade de Americana, às vésperas de tomar posse com Delegado de Polícia.
No ano de 1951, entrou em atividade a 29ª Ciretran de Votuporanga e, em 1954, foi construído pelo Estado o prédio existente na esquina da rua Tibagi com a São Paulo, para abrigar a Delegacia e a Cadeia Pública, e onde funciona desde o ano de 1987 o Plantão Permanente da Policia
Civil de Votuporanga.
Em 1963, foi criada e instalada a Delegacia Regional, abrangendo 31 municípios, cujo Delegado Titular foi o Dr. Guilherme Viése; e em Janeiro de 1967, assumiu o cargo o Dr. Eduardo Ferreira Fontes, que permaneceu até 1975.
No ano de 1969, houve uma reformulação
político-administrativa e Votuporanga passou a
ser sede de Delegacia Seccional, sendo elevada
a unidade de 1ª classe, e no ano de 1987, uma
nova reformulação, integra à Seccional os municípios de Álvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Macaubal,
Magda, Monções, Nhandeara, Pontes Gestal,
Riolândia, Sebastianópolis do Sul e Valentim
Gentil. Em 1992, devido à elevação a município,
Parisi passou a integrar a sub-região, quadro
Lançamento da Pedra Fundamental da Delegacia Seccional de
que subsiste até hoje.
Polícia em março de 1988. No primeiro plano a partir da esquerda
o Deputado Estadual Aloysio Nunes Ferreira Filho, de terno preto
Dr. Antonio Ferreira Fontes assumiu a tio Delegado Regional de Polícia Luiz Paulo Braga Braun, o Delegado
tularidade da Delegacia Seccional em 16/9/1975,
Seccional de Votuporanga Felício Jorge Casseb, o prefeito Mario
Pozzobon, o Secretário de Segurança Pública Luiz Antônio Fleury
permanecendo no cargo até sua aposentadoria
Filho e o presidente da Câmara Milton José Lisboa. Em um segundo
em 23/6/1987. Nesse ano, assumiu a Delegacia
plano: Milton Soares Minhóz, Adherbal Ronald Gallo, Gerson
Martins Lopes “Granada”, Albino Citon, José Breviglieri, entre
Seccional o Dr. Felício Jorge Casseb.
outros. Foto do Arquivo Municipal.

235
Em 21 de setembro de 1990, é inaugurado o prédio próprio da Delegacia Seccional de Polícia
de Votuporanga, durante a gestão do Dr. Felício Jorge Casseb, situado na Avenida da Saudade nº
2916, onde também funcionam as unidades do Instituto Médico Legal e o Instituto de Criminalística.
Em 13/3/1991, pelo decreto nº 33.103 foi criada em Votuporanga a DDM-Delegacia de Defesa da Mulher, instalada e inaugurada em 12/7/1991 na rua Itacolomi 324, cuja primeira Delegada a
ocupar o cargo de titular foi a Dra. Célia Aparecida Moreno.
A DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes - foi criada em 19/11/1991 e instalada em 20/10/1993, na Rua Venezuela 1209 tendo como Delegado Titular o Dr. Walter Francisco
Sampaio Filho.
No ano de 1993, foi criada a DIG – Delegacia de Investigações Gerais, instalada em 1/11/2001,
sendo o primeiro Delegado o Dr. Ali Hassan Wanssa.
Votuporanga dispõe hoje de três distritos policiais, sendo o 1º DP no prédio da Rua Itacolomi
193, onde funcionava a extinta delegacia do município; o 2º Distrito Policial, inaugurado em 1989
na Rua Leonardo Comar, 383 no bairro Pozzobon, cujo primeiro delegado titular foi o saudoso
Dr. Alonso Bezerra Costa; e o 3º DP, inaugurado em 1994 na Rua Minas Gerais 196, no bairro São
João, tendo como primeiro delegado titular o Dr.Lourival Mendes Barrionuevo.
A Delegacia Seccional de Polícia de Votuporanga teve ainda como Delegados Titulares o Dr.
José Francisco Breviglieri (1991/1997), Dr. Celso Reis Bento (1997/2011), Dr. Mauricio José Rodrigues, Dr. Osny Marchi, Dr. Elísio Aparecido Ferreira e Dr. Marcos Aurélio Negrelli da Silva.

INSTALADA A COMARCA – PODER JUDICIÁRIO
Com a instalação da Comarca em 13 de junho de 1945, o judiciário foi instalado no centro da
cidade, no prédio onde por muitos anos abrigou o jornal A Vanguarda/Diário de Votuporanga, na
época denominada de travessa São Pedro.
O primeiro Juiz de Direito da Comarca foi o Dr. Nelson Ferreira Leite e o primeiro Promotor
de Justiça o Dr. Durval Cintra Carneiro.

CRIADOS OS CARTÓRIOS DE VOTUPORANGA
Com a criação da Comarca em 13 de junho do ano de 1945, Votuporanga que já contava com
o Cartório de Registro Civil desde o ano de 1940, assiste a instalação de mais 4 cartórios:

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E ANEXOS
O Cartório Oficial de Registros e Anexos foi instalado no dia 13 de junho de 1945, na data
de criação da Comarca, tendo como oficial responsável o Dr. Ganot Chateaubriant, (era irmão do
jornalista Assis Chateaubriant) até então cartorário da vizinha cidade de Tanabi.
No ano de 1953, assume temporariamente e em caráter provisório Alípio Valente Filho e
posteriormente o Sr. Plínio Marin, que exerce o cargo até 25 de maio de 1988.
É seu substituto o Sr. Emílio Liévana e logo a seguir passa a assinar pelo Cartório o Sr. Luiz
Fernando Góes Liévana. O Cartório é submetido a concurso público e assume o Dr. Bruno José
Berti Filho.
Consta como primeiro adquirente a registrar seu imóvel no cartório de Votuporanga, o Sr.
Geraldo José dos Santos, em 10 de julho de 1945.
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CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFICIOS DE NOTAS E ANEXOS.
Instalado no dia 2 de julho de 1945, provisoriamente na rua Alagoas s/nº tendo como serventuário o Sr. Sebastião Sampaio, logo a seguir, passou ao Sr. Aziz José Abdo e hoje com o nome
de 1º Tabelião de Notas e de Protestos de Letras e Títulos, tem como Tabelião o Sr. Luis Viveiros.

CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS E ANEXOS
Instalado no dia 22 de junho de 1945, tendo como Tabelião o Sr. Leônidas Pereira de Almeida
até o ano de 1981, quando assume interinamente Luiz Cesar Simielli, que é nomeado titular no
ano de 1988. Hoje tem a denominação de 2º Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos
de Votuporanga.

O 2º Cartório funcionou por determinado tempo na esquina da rua Amazonas com a Mato Grosso. Na foto ao lado, o titular Capitão
Leônidas Pereira de Almeida e o oficial Antônio Cesar Simielli. Foto do Arquivo Municipal.

CARTÓRIO ELEITORAL DE VOTUPORANGA
Foi criado em 6 de agosto de 1945, e a lei foi publicada em 19 de setembro do mesmo ano,
ocupando Votuporanga a 147ª Zona Eleitoral.
O primeiro chefe foi o Sr. Plínio Marin, substituído por Orival Heictor Davoglio, posteriormente por Débora Cássia Nunes Murata e Anderson Cioccari de Oliveira Machado. Desde o dia 7
de dezembro de 2010, exerce o cargo de chefe do Cartório Eleitoral o Sr. Ivan Oliveira de Souza.

A ARISTOCRACIA DA VOTUPORANGA SERTANEJA
Grande acontecimento do dia 15 de novembro de 1945, a Noite no Havaí levou para os salões
do Aero Clube em desfile para a história, a família já aristocrata da Votuporanga sertaneja. (Oéste
Paulista)
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A CHEGADA DA FERROVIA
A chegada da ferrovia trouxe um enorme progresso para a nova cidade, atraindo inúmeras
empresas ao tornar-se o centro de comercialização de toda esta região.
Linha Tronco - Estrada de Ferro Araraquara
(Bitola de 1,60m)

N° de
ordem

Nomes

Nome
anterior

Distância do
ponto inicial
(metros)

Altitude
(metros)

Data da
inauguração

31

Simonsen

970

291.640

513

3-10-1947

32

Votuporanga (6)

302.811

504

5-2-1945

ASSUME O 2º PREFEITO NOMEADO
É nomeado o Sr. João Gonçalves Leite
13 de agosto de 1945

Capitão Leônidas Pereira de Almeida, João Gonçalves Leite (prefeito empossado), Francisco Vilar Horta (prefeito demissionário). Nomeado
para assumir o cargo de prefeito, em virtude de exoneração, a pedido, do Sr. Francisco de Vilar Horta (D.O. 14.08.1945), foi empossado no
dia 18 de agosto de 1945 o Sr. João Gonçalves Leite. Foto do Arquivo Municipal.

238

Comemoração popular pela posse do prefeito João Gonçalves Leite. Foto da família

AFASTADOS TODOS OS PREFEITOS
Decreto-Lei nº 8.188, de 20 de novembro de 1945
São afastados do cargo, até o dia 3 de dezembro, todos os prefeitos que fossem membros
de diretórios locais de partidos políticos e assume o expediente da Prefeitura o Juiz vitalício Dr.
Nelson Ferreira Leite, que designou para responder pelo expediente o Dr. Durval Cintra Carneiro
– Promotor Público da Comarca.
Cessado o impedimento legal em 8 de dezembro do mesmo ano, reassume o Sr. João Gonçalves Leite.

1946
INAUGURADO O JARDIM DE VOTUPORANGA

Inauguração do jardim central
em 13 de junho de 1946, segundo
o jornal A Notícia de SJRPreto,
“o mais belo jardim do oeste
paulista”. Na foto o caramanchão
que amainou a queda do avião
de Vicente Lupo no ano de 1953.
Dr. Nelson Ferreira Leite cortou
a fita simbólica. Foto do Arquivo
Municipal
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SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VOTUPORANGA
No dia 24 de junho de 1946, foi lançada a pedra fundamental da Santa Casa de Misericórdia
de Votuporanga.

O POSTO FISCAL DE VOTUPORANGA
Órgão de recebimento de tributos estaduais foi instalado em 25 de março de 1946, por meio
de decreto do então governador do Estado, Adhemar de Barros.
Após termo de doação de área por parte da prefeitura, foi inaugurada em 2 de junho de 2014
a nova Agência do Posto Fiscal de Votuporanga, localizada na rua Paraíba, 2432, na Vila América.

Matadouro Municipal
No ano de 1946, a prefeitura instalou um Matadouro Municipal, na área do hoje Horto Florestal. Segundo o Sr. Romão Bernardo dos Santos, na época do depoimento com 104 anos e aposentado da prefeitura, as instalações eram de pau-a-pique.

Evento de inauguração do Matadouro em 1946, vendo na foto o prefeito João Gonçalves Leite, Rachid Homsi e muitos outros. Fotos do
Arquivo Municipal.

Um novo e moderno Matadouro é inaugurado em 8 de agosto de 1957 às margens do Rio
Marinheirinho, na confluência das rodovias que se dirigem a Cardoso e a Parisi, onde trabalhavam o Joaquim Lourenço, o Genésio Neri, o Germano (Hermann) Pernica, o Chico Botinha e o Sr.
Guena como motorista do caminhão de entrega. (Américo Davanço-Memórias de Votuporanga)
O matadouro foi desativado em 1980 em cumprimento às Leis sanitárias.

Associação Comercial
Fundada em 18 de outubro de 1946, a sede provisória da entidade foi instalada no número
46 da rua Tocantins, em local cedido pelo senhor Joaquim Ferreira da Costa.
Assinaram esta primeira ata os senhores: Álvaro de Mattos, Américo Leva, Antônio Araújo
Cordeiro, Antônio Galera Lopes, Aristides Galo, Boghos Keuhguerian, Carlos Ferrari, Cristovan
Mena Benides, Edward Balbo, Egas Muniz de Oliveira, Irmãos Pedrazzoli, Regiane Padovez, João
Andreu Blaya, João Batista Gonçalves, João Gianezzi, Joaquim Ferreira da Costa, Joaquim Ferreira
Júnior, Joaquim Luiz Vian, Joaquim Pires, José da Silva Melo, José Dias, José Escudeiro, Luiz Jacob,
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Luiz Sanfelice, Manoel Lopes, Manoel Marques,
Manoel Ramalho Matta, Manuel da Silva Sé, Nassif Miguel, Pascoal Laridondo, Pedro Tagliavini,
Waldevir de Oliveira Guena, Zacarias Farinha,
além de outras assinaturas ilegíveis.
No ato de sua fundação, a Associação
abrigou também proprietários rurais e industriais, daí a denominação de Associação Comercial, Industrial e Rural de Votuporanga e, somente em 31 de outubro de 1983, passa a ter a
denominação atual de Associação Comercial de
Votuporanga.
O Edifício da Associação Comercial de Votuporanga é um dos mais modernos do interior
do Estado de São Paulo, possui acomodações
para todos os serviços da entidade, além de um
amplo anfiteatro com capacidade para 140 pessoas.

A antiga (acima) e a nova sede na rua Mato Grosso esquina com
Pernambuco.
Fotos do Arquivo Municipal
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1947
EXONERADO O PREFEITO
Decreto nº 17.174, de 24 de março de 1947
O Governador do Estado Adhemar de Barros exonera todos os Prefeitos nomeados anteriormente à data de 14 de março de 1947. Assume no dia 26 o Secretário da Prefeitura Diaulas
Rodrigues de Souza.

NOMEADO O TERCEIRO PREFEITO
Ato de 30 de março de 1947
Adhemar de Barros nomeia o Sr. Luiz Jacob para exercer o cargo de Prefeito Municipal de
Votuporanga, sendo empossado em 12 de abril e 1947.

SUBIDA DA MORTE
No dia 9 de junho de 1947, acidente ocorrido na subida Pedregulho, na estrada que liga à
Jacilândia (Valentim Gentil) causa uma morte e vários feridos. A partir daí o trecho passou a ser
conhecido como Subida da Morte, na hoje estrada Nelson Bolotário.

A MAÇONARIA EM VOTUPORANGA
LOJA UNIÃO UNIVERSAL 50
A primeira loja maçônica de Votuporanga foi fundada em 13 de julho de 1947, em sessão
realizada no templo da Loja Maçônica “Fé e Amor 42” da cidade de Tanabi, sob os auspícios da
“Grande Loja do Estado de São Paulo”; e foram irmãos fundadores: Aristides Gallo, farmacêutico,
que também foi o primeiro venerável mestre ; Felizardo Calil, advogado ; Wilson de Souza Foz,
advogado ; João Andrew Blaya, comerciante ;Vicente Blundi, comerciante; Luiz Garcia Fernandes,
comerciante ; Alfredo Gorayeb, comerciante ; Emílio Nogueira Sanches, agropecuarista e José
Batista Macedo Soares, comerciante.

Templo da Universal na rua General Osório, anos 50. Foto do Arquivo Municipal
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LOJA MAÇÔNICA MONTE SINAI
No dia 15 de outubro do ano de 1949, fundou-se a Loja Maçônica “Monte Sinai”, filiada ao
Grande Oriente do Brasil, que contava com os irmãos Capitão Almeida, Ultimatum Fava, Arlindo
Vendramini, José Maia Campos, Domingos Magalhães e seu pai Benedito Magalhães, Othogamiz
Luiz Arantes, Godofredo Rodrigues, Ataliba Mendonça, Cornélio Diogo Martins e Luiz Saltini entre outros. A Monte Sinai permaneceu ativa até 1954.

LOJA JOSÉ FERREIRA VIEIRA
Em 1975, é fundada a Loja Maçônica “José Ferreira Vieira” em dissidência com a “Universal
50” e que em 1984, realiza a sagração de seu templo. Uma grande força maçônica que muito tem
feito pela ordem e pela comunidade.

LOJA VOTUPORANGA 472
No ano de 1995, no dia 29 de agosto, diante do crescimento da cidade, 9 Mestres da Loja
José Ferreira Vieira fundam uma nova oficina, a “ARLS Votuporanga 472”, sendo venerável o sr.
Elpídio Sanches Terruel, também filiada às Grandes Lojas do Estado de São Paulo. Com muito
esforço, inauguraram portentoso prédio próprio em 19 de abril de 1988.

LOJA PITÁGORAS
Já no ano de 2003, 13 mestres da “Universal 50”, contando com o apoio desta, levantam as
colunas de uma nova loja, a “ARLS Pitágoras 263”, filiada ao Grande Oriente Paulista (GOP), sendo seu primeiro venerável José Carlos Lui e tendo como venerável fundador Elia Mikael Haddad,
funcionando no templo da loja mãe.

LOJA MAÇONICA BRISAS SUAVES
Em 2006, após um trabalho desenvolvido na região, no intuito de fundar lojas que representassem o Grande Oriente de São Paulo e do Brasil, GOSP/GOB, é fundada a “ARLS Brisas Suave”,
tendo como irmão fundador, João Teixeira, e como Venerável José Priosqui Gomes Figueira. A
sagração de seu templo, o “Templo Aristides Gallo”, ocorreu em 25 de janeiro de 2007.

LOJA PAZ & FRATERNIDADE
Continuando o trabalho solicitado pelo GOSP/GOB, foi fundada em Valentim Gentil, no dia
25 de setembro de 2006, a Loja Paz e Fraternidade, Filiada ao Grande Oriente do Brasil, nome
escolhido por personificar a harmonia e a concórdia, uma vez que a rivalidade política naquela
cidade é intensa.
Diante da imensa dificuldade de romper os ânimos políticos naquele Oriente, resolveu-se
após 8 anos de fundação, devidamente autorizada pelo GOB, a mudança para Votuporanga, sendo os seus trabalhos realizados no templo da loja “Brisas Suaves”.
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LOJA MONTE SINAI Nº 4525
Inicia-se um movimento para a fundação de uma nova Loja, liderado pelos irmãos da Universal 50, Jair Paggioro e Orlando Beran Mastrocola, contando ainda com Gilberto Aparecido
Martin de Oliveira, Izidoro Arantes Paranhos, José Orlando Mastrocola Lopes, Jurandyr Paggioro,
Luiz Augusto da Silva Garcia, Paulo Cesar Beran Mastrocola, Reynaldo Marcio Castrequini e
Saulo Mainardi Beran Mastrocola. O ato de fundação ocorreu em 15 de novembro de 2016, afiliada ao GOSP-Grande Oriente de São Paulo. O nome escolhido foi uma homenagem à antiga Loja
Maçônica Monte Sinai.

ORDEM DEMOLAY E VOO DA LIBERDADE DA ORDEM
INTERNACIONAL DO ARCO-IRIS PARA GAROTAS.
Patrocinado pelas lojas maçônicas e atuantes na sociedade, conta Votuporanga com o Capítulo Asas da Liberdade da Ordem Demolay e ainda com o Voo da Liberdade da Ordem Internacional do Arco-íris para Garotas.

1948
INSTALADA A PRIMEIRA CÂMARA MUNICIPAL
1º de janeiro de 1948
É instalada a Câmara Municipal de Votuporanga, sendo seu 1º presidente o Sr. Luiz Saltini.
Os vereadores foram empossados no Palacete Budin, na rua Amazonas entre Mato Grosso e Alagoas, ocupando a seguir a parte superior do novo prédio da Prefeitura.
Com a demolição do mesmo em 1962, ocupa temporariamente espaço cedido pelo Votuporanga Clube na rua Amazonas esquina com a Mato Grosso, transferindo-se no início de 1963,
juntamente com a Prefeitura, para o prédio da rua Pará.
Em 25 de agosto de 1994, a Câmara Municipal passa a ocupar o prédio de propriedade do
IPESP, desocupado pelo Fórum, na esquina da rua São Paulo com a Piauí, passando a denominá-lo
de “Palácio 8 de agosto”.
Em 5 de junho de 2004, orgulhosamente é apresentado à gente votuporanguense e a todos,
o novo prédio, desta vez próprio, construído na praça Vereador Viana Filho, Vila América.

Foto da Câmara Municipal de Votuporanga. Arquivo Municipal
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ASSUME O PRIMEIRO PREFEITO ELEITO DE
VOTUPORANGA
JOÃO GONÇALVES LEITE
6 de janeiro de 1948

PAÇO MUNICIPAL
Já no dia 13 de junho de 1948, Votuporanga inaugura um moderno Paço Municipal, cuja pedra fundamental havia sido lançada no ano de 1946, um dos mais modernos da Alta Araraquarense, conforme registrado pelo Jornal Diário de São Paulo, acolhendo também a Câmara Municipal
em seu primeiro mandato.

Da esquerda: Deocleciano de S. Viana Filho, Liberato Zanovelli, Prefeito João G. Leite,(...) Dr. Nelson Ferreira Leite (juiz de Direito), Luiz
Saltini (abaixo da placa), (...) Hermann Pernica, Rachid Honsi de roupa branca. Foto do Arquivo Municipal.

O prefeito Hernani de Mattos Nabuco, em sua primeira gestão de 1960 a 1963, apresenta um
projeto para a construção de um Teatro do Povo, a Concha Acústica e, autorizado pela Câmara
pela Lei 485 de 8 de maio de 1962, inicia a demolição do Paço.
Lei 485/1962 – Art. 1º - Fica o poder Executivo local, autorizado a demolir o prédio do
Paço Municipal, a fim de dar lugar às obras de ajardinamento programadas pela Administração, com a aquiescência desta edilidade.

Desalojado, o Executivo é autorizado por Lei a contratação de um aluguel pelo período de 6
meses, passando a ocupar o prédio de propriedade do sr. Nelson Camargo, onde posteriormente
funcionou a Rádio Clube. Já no início do ano de 1963 a Prefeitura é transferida, juntamente com
a Câmara dos Vereadores para o prédio atual, na rua Pará, antes 1º Grupo Escolar “Professora
Uzenir Coelho Zeitune”.

245
CIA MELHORAMENTOS DE VOTUPORANGA
A família Marrey adquire por concorrência pública 3.300 alqueires confiscados da Theodor
Wille & Cia Ltda por conta de reparações da guerra, área que vai da Santa Casa à Estação Ferroviária, hoje bairros Melhoramentos e Cidade Nova.

NOVO QUADRO TERRITORIAL
O Quadro do Desmembramento Territorial-Administrativo dos Municípios Paulistas, vigente para o quinquênio de 1949/1953 dá nova configuração ao município de Votuporanga que passa
a contar além da cidade sede, com os distritos de Parisi e Simonsen.

DISTRITO DE SIMONSEN
A Estrada de Ferro Araraquarense denomina de Posto F a sua parada na região por volta de
1943, quando rumava seus trilhos ao Porto Presidente Vargas “Taboado”. O pequeno lugarejo de
Anitápolis, como era chamado até então, pertencia ao município de Tanabi, situação que perdurou até dezembro de 1948, quando o Quadro de Desmembramento Territorial – Administrativo,
anexou a área ao município de Votuporanga, criando o distrito de Simonsen.
Conta a história que o nome Anitápolis foi uma homenagem à senhora Anita Costa esposa
do interventor Fernando Costa, sendo conhecida ainda como Vila Nogueira, dada a influência do
cafeicultor Emilio Nogueira Sanches e ainda de Santo Antônio da Prata e por fim Senador Simonsen, em homenagem ao senador Roberto Crochrane Simonsen.
Entre os pioneiros que aportaram no lugar, estão as famílias: Estandislau, Giraldi, Rodrigues, Machado, Costa, Inácio de Macedo, Berlarmino Vieira, entre outras.

Foto atual da Igreja de Simonsen – Arquivo Municipal.

DISTRITO DE PARISI
O lugarejo começou a surgir nos anos trinta em território pertencente à fazenda Parisi e
fazenda Marco. Onde atualmente é a rua Dr. Fernando Costa, teve início uma pequena aglomeração urbana, o lado direito era denominada de Vila Parisi e ao lado esquerdo de Vila Marco. Anos
depois, com a venda da Fazenda Marco, todo o território passou a ser chamada Vila Parisi.
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No dia 24 de dezembro de 1.948, por meio da Lei 233/48 passou a ser Distrito de Votuporanga, desmembrada de Igapira, hoje Álvares Florence.
Com crescimento econômico acentuado, surge o processo de emancipação político-administrativo e, em 31 de dezembro de 1991, por meio da Lei Estadual nº 7664 é elevada à categoria
de Município.

Parisi em 1946 – Foto Buck José

TIRO NO CIRCO
No mês de outubro, o Palhaço
Gergelim do Circo Zoológico Brasil
instalado onde é hoje a Caixa Econômica Federal, na rua São Paulo com
Alagoas, provocou um acidente ao
Outubro de 1948.
disparar uma garrucha em direção à
assistência, pensando estar carregada
apenas com pólvora. Entre mais de 40 feridos, o comerciante Pedro Bortoloti foi um dos atingidos e perdeu parte da visão. Conta seu filho Waldecy Antônio Bortoloti vice-prefeito, que estava
presente, que o Capitão Almeida anos depois trouxe um pedido de desculpas por parte do palhaço, que afirmava não querer morrer com a culpa. Foi prontamente desculpado.

FECHA O TEMPO EM JACILÂNDIA
Jacilândia, hoje Valentim Gentil, na época município de Votuporanga, iniciou entre os anos
de 1947 e 1948 um movimento separatista, almejando a sua autonomia, e um plebiscito confirmou
ser esta a vontade da maioria de sua gente.
Acontece que no mês de novembro de 1948, mais precisamente no dia 18, a cidade foi atingida por fortes chuvas, causando enormes prejuízos principalmente nas vias públicas, e cumprindo
suas obrigações de sede, o prefeito de Votuporanga mandou para lá 11 operários para proceder
aos reparos necessários.
A atitude do prefeito foi mal compreendia principalmente pelos chefes políticos locais, que
insuflaram o povo a embargar os serviços de conserva determinado pela sede do município, e
fazendo soar insistentemente o sino da igreja, durante 3 dias seguidos, conseguiram reunir uma
grande massa popular, que entrou em choque com os operários, arrancando-lhes as ferramentas.
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A polícia de Votuporanga mobilizou o seu pequeno destacamento para restabelecer a ordem, mas os soldados foram desacatados e coagidos a se retirarem, havendo quem sacasse de
armas.
Somente com a intervenção do delegado regional adjunto de São José do Rio Preto, Mario
Peres Fernandes, com três investigadores, conseguiu-se pôr termo à desordem.

A PONTE RODOFERROVIÁRIA
A Associação Comercial, Industrial e Agro-Pecuária de Votuporanga, encaminha ao presidente da República o pedido para a construção de uma ponte sobre o Rio Paraná (Edward Costa
pag. 51-52). Inaugurada em 1998.

1949
DONATIVOS PRÓ CONSTRUÇÃO DE NOSSO GINÁSIO
Donativos foram angariados para a construção do ginásio estadual, hoje FEV na rua Pernambuco. Assim se pronunciou o jornal Oeste Paulista em 1949: “Dessa forma vamos realizando
com nosso suor o que devia ser feito pelo governo do Estado que nos carrega 7 milhões anualmente. Infelizmente é mais fácil pregar fotografias em caixa de fósforo do que dar escolas ao
povo”.

FECHADOS TODOS OS “CHALETS DE BICHOS” DA CIDADE
O Delegado de Polícia promoveu severa campanha contra o chamado jogo do bicho, determinando o fechamento de todas as casas lotéricas da cidade e a proibição dos jogos de azar,
inclusive cartas nos centros recreativos.

OS ENÉRGICOS E VIOLENTOS COMANOS SANITÁRIOS
A cidade viveu momentos inquietantes com a visita das autoridades sanitárias do Departamento de Saúde. Fiscalizados hotéis e bares com a consequente queima de colchões e a quebra
de xícaras e pratos, enquanto os empórios jogavam à rua queijos e outros gêneros alimentícios.

COMISSÃO MUNICIPAL DE PREÇOS
O preço do pão foi tabelado pelo Município em 6 cruzeiros o quilo, obrigando ainda a pesagem do produto, provocando reações das panificadoras e dos padeiros, intermediando a Associação Comercial e Industrial. Eram tabelados também a carne, o leite e o sal, enquanto o óleo
comestível e o cimento eram distribuídos pela Prefeitura.
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O TELÉGRAFO E O CORREIO
Neste ano, a cidade contava somente com o serviço de telegrama da Estrada de Ferro Araraquara-EFA. O Correio deixava muito a desejar era motivo de críticas e reivindicações nos anos
40 e 50. Inicialmente instalado na esquina da rua Pernambuco com a Mato Grosso, sob a responsabilidade do agente postal sr. Lauro Gallo, só no ano de 1965 recebeu por Lei Municipal um
terreno para a construção do novo prédio na rua São Paulo, esquina com a Mato Grosso.

1950

Votuporanga, praça Fernando Costa, tendo ao fundo o prédio do Grupo Escolar, hoje Prefeitura. Vê-se ainda o famoso Ipê, derrubado
quando da construção do novo jardim. Foto do Arquivo Municipal.

HORTO FLORESTAL e MATADOURO MUNICIPAL
No ano de 1950, no mandato do prefeito João Gonçalves Leite, iniciaram-se entendimentos
entre a prefeitura e o engenheiro araraquarense Amador Gallucci em torno da instalação de um
Horto Florestal na nossa cidade, uma vez que para tanto, uma área de 4 alqueires e ¾, 104.950
metros quadrados, já havia sido adquirida do sr. Frederico Escudeiro e de sua mulher, Ângela
Costa Curta Escudeiro, área onde desde o ano de 1946 funcionava o Matadouro Municipal.
Em 1953, quando administrava o Município o Capitão Almeida, é iniciado o plantio de cinco
mil mudas de Aroeira e outras essências florestais, com o objetivo de fornecer aos lavradores
interessados incentivando o reflorestamento.
No ano de 1956, mais uma vez governava a cidade o sr. João Leite, quando foi dado início
ao plantio de um bosque e a construção de uma residência que abrigasse um caseiro, na época o
conhecido Mário Japonês.
No ano de 1973, mandato do prefeito João Antônio Nucci a Prefeitura transmite a José Milani
e sua esposa uma área de 4,84 há, ou seja, 48.400 metros quadrados, ficando como remanescente, 63.709m², conforme planta confeccionada em 1977 para a instalação de Logradouro Turístico
no Horto Florestal, com verba da Secretaria de Esporte e Turismo.
Durante algum tempo, autoridades visitantes eram recepcionados no Horto Florestal, onde
também eram realizadas congraçamentos e festividades para os funcionários.
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A IGREJA SÃO BENTO

Ainda sem reboco, em maio do ano de 1950 foi celebrada pelo Bispo Dom Lafaette Libaneo a primeira missa na Capela – Fotos do Arquivo
Municipal.

Por escritura de compra e venda, em 13 de julho de 1944, Antônio Marin e esposa outorgam
à Fábrica da Matriz de Votuporanga uma área para a construção do Reino de Deus – Paróquia de
São Bento.
Em 1949, o vigário de Votuporanga Pe. João Schultewolter observava que a Vila Marin estava desenvolvendo-se de maneira extraordinária e já merecia ser contemplada com uma Paróquia.
Apresentou ao Bispo de São José do Rio Preto Dom Lafaette o Pe. Felipe Diamants, professor de inglês concursado, que encontrou em Votuporanga o local mais apropriado para desenvolver suas atividades, a quem foi incumbido a formação da futura Paróquia de São Bento.
Pe. Pio, como era conhecido o religioso Felipe, foi recebido de braços abertos pela comunidade católica de Votuporanga e tão logo se instalou por essas plagas, iniciou a campanha rumo a
construção da Capela São Bento.
No dia 1º de setembro de 1977, Dom José Aquino Pereira, bispo da Diocese de São José do
Rio Preto, cria a Paróquia São Bento nomeando para a sua administração o Pe. Carlos Alberto
Arantes.
Em 1º de junho de 1981, toma posse o Pe. Antônio Domingos Barbon, e em 1º de março
de 1982 decide-se pela demolição das antigas dependências,
para a construção da Casa Paroquial, do conjunto de catequese e da nova Igreja São Bento, obra inaugurada em abril
de 1985.
Em 6 de julho de 1993, assume a Paróquia o Padre Carlos Rodrigues dos Santos, que concluiu em 1996 as obras
do salão e da Casa Paroquial. (Contribuiu a Paróquia de São
Bento).

O PRIMEIRO POÇO ARTESIANO

Oeste Paulista – novembro de 1950
1º Poço Artesiano – Carlos Ferrari & Irmãos
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LEI DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Lei 33 de 27 de novembro de 1950, governo João Gonçalves Leite, oferece isenção às empresas que forem instaladas no Município ou que desejam ampliar suas atividades.

1951
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CASTRO ALVES.
Criada pela Lei Municipal nº 74, datada em 2 de junho de 1951 foi instalada no dia 8 de agosto
de 1965, em sessão solene na Câmara Municipal.
No dia 05 de abril de 1966, o prefeito Dalvo Guedes deu posse ao Conselho Consultivo,
tendo como presidente, Cícero Barbosa Lima Júnior e membros natos; Benedito Israel Duarte,
Leny Esteves, Edward’ Coruripe Costa e Eliete Gallo Vilela. A bibliotecária era Maria José Leite
São João.

NOVO PRÉDIO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL

O prédio inaugurado em 1 de agosto de 1982 foi construído no mandato do
prefeito João Antônio Nucci e o projeto é do arquiteto Jorge Augusto Seba.
Foto do Arquivo Municipal.

Hoje, a Biblioteca Pública está instalada no Centro de Informações Turística e Cultural Marão Abdo
Alfagali, localizado no Centro de Lazer do Trabalhador.
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A MODERNIZAÇÃO DO PAÇO
Lei 81 de 30 de junho de 1951 autoriza a Prefeitura a adquirir mediante concorrência pública
um MIMEÓGRAFO.
Lei 63 de 7 de fevereiro cria taxas anuais de Estacionamentos:
Automóveis de Aluguel
Charretes de Aluguel
Carroças de Aluguel:
-De um animal
-De dois animais
-De três ou mais animais

CR$ 350,00
CR$ 200,00
CR$ 50,00
CR$ 70,00
CR$ 100,00

ESTAÇÃO RODOVIÁRIA
Vence a concorrência pública para a construção da Estação Rodoviária o construtor José
Kara José, na rua São Paulo esquina com a Goiás, hoje Padre Izidoro C. Paranhos.

1952
ROTARY CLUB DE VOTUPORANGA
O Rotary Club de Votuporanga foi fundado em 23 de maio de 1952 e seu primeiro presidente
foi Antônio Guimarães e o vice Leônidas Pereira de Almeida.
Foram sócios fundadores: Antônio Guimarães, Leônidas Pereira de Almeida, Ultimatum
Fava, Joaquim Rodrigues Mourão, Francisco Barbosa Lima, Hernani de Mattos Nabuco, João Antônio Camareiro, Quineu Camargo Lima, Edward Baldo, João Batista Schiavom, Orlando Pedrazolli, João Ataíde de Matos, Rubens Campos, Tomaz Maragno, Joaquim Ferreira da Costa, Carlos
Ferrari, Nasser Marão e Miguel Gerosa
A construção de sede própria começou a se realizar nos anos 70, quando Nasser Marão
fez a doação de um terreno, onde está a atual sede, na rua Marechal Rondon, 3440, no Bairro
Marão.

Local da sede do Rotary Club de Votuporanga- a partir da esquerda: Walter Costa, Edward C.Costa, José Carlos Barroso, Manoel Anzai,
Dr. Jamilo E. Zeitune, Nelson Camargo, Ultimatun Fava, Nasser Marão, Ivo Matavelli, João Santaela, Antônio Carlos de Camargo, Hozaná de
Carvalho. Foto: Acervo Antônio Carvalho.
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Reunião Rotary Club de Votuporanga – Usando da palavra dr. Antônio Carvalho, Octávio Viscardi, Dalvo Guedes, Orlando Mastrocola.
Foto: acervo Antônio Carvalho

Da semente Rotary Clube de Votuporanga, nasceram o Rotary Club 8 de Agosto, o Rotary
Club Novo Milênio, o Rotary Club Novas Gerações, o Rotaract, o Interact Club de Votuporanga e
o Rotary Kids, além de haver apadrinhado a formação de Rotarys em toda a região.

CINE VOTUPORANGA
Em 13 de junho de 1952 é inaugurado o Cine Votuporanga com 1.200 lugares, com o filme MEU
REINO POR UM AMÔR com Bette Davis e Errol Flynn. Empreendimento de Manoel Ramalho Matta
e da empresa Curt Cinematográfico.

Cine Votuporanga – Foto do Arquivo Municipal
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ESCOLA PARA DETENTOS
Foi criada neste ano de 1952 pela Prefeitura uma escola na Cadeia Pública, denominada
Flamínio Fávero, (presidiu o Conselho Penitenciário do Estado e especialista em Medicina Legal) destinada aos detentos analfabetos. Ministraram aulas entre outros, Aguinaldo de Oliveira e
Celso Benedito Veiga. A prefeitura dava serviços ao reeducandos, que trabalhavam cuidando de
jardins, e até no gabinete do prefeito. Trabalharam ainda na construção da Santa Casa.

VIOLENTO INCÊNDIO
Um incêndio de grande porte destruiu o estabelecimento de secos e molhados Dias Sé &
Cia Ltda, a alfaiataria do sr. José Barbosa e a Livraria Martins, na rua Amazonas e equina com a
rua Goiás.

1953
IGREJA E PRAÇA DE SANTA LUZIA

O jardim em construção – Foto do arquivo Municipal

Conta a história que moradores procuraram a senhora Gisela Kinker Wehinger, de quem solicitaram a doação de uma área para a construção de um campo de futebol, no que foram atendidos em 1947, ficando, no entanto, condicionado que no local (10.000 m²) fosse também construída
uma capela em homenagem à Santa Luzia.
No dia 16 de dezembro de 1947, foi lavrada a doação do terreno diretamente à Igreja Católica, representada pelo Padre João Schultewolter e pelo Bispo Diocesano Dom Lafayette Libanio.
Entre o ano de 1948/1952, foi atendido o pedido da doadora e, em 10 de maio do ano de 1953,
foi realizada a primeira missa, graças ao trabalho de muitos católicos da comunidade, entre eles
Luiz Cândido Petenucci, Ângelo Petenucci, Leobaldo Canato, Orlando Guerra, Antônio Gallo, Joaquim Teixeira, João Teixeira e muitos outros. A praça somente foi inaugurada em 20 de abril de
1968 com uma grande missa.
Em 1º de setembro de 1977, o bispo Dom José Aquino Pereira eleva a Igreja à condição de Paróquia, que é assumida em 20 de setembro de 1978 pelo Padre Silvio Roberto, onde permaneceu
por 33 anos.
O dia da padroeira Santa Luzia é comemorado em 13 de dezembro.
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Inauguração da praça da Santa Luzia – 20.4.1968 – Foto do Arquivo Municipal

AVIÃO CAI EM PLENA PRAÇA
No dia 26 de maio de 1953,
avião pilotado por Vicente Lupo
Neto instrutor do Aeroclube caiu
em cima de um caramanchão existente na praça central. Segundo Américo Davanço, voltando
de Paulo de Faria aconteceu uma
pane seca em virtude de haver estourado o copinho da gasolina e a
aeronave foi conduzida até o caramanchão coberto de primaveras,
que amorteceu a queda, causando
no piloto apenas escoriações e um
grande susto.

Foto do Arquivo da família Lupo

FROTA DE VEÍCULOS EM 1953
No ano de 1953, são licenciados pela Prefeitura Municipal 122 automóveis, 271 caminhões,
25 ônibus, 200 bicicletas e 730 veículos de tração animal, da zona rural.

NÚMEROS DA ECONOMIA EM 1953
Oito médicos, nove dentistas, doze farmacêuticos, um agrônomo, três engenheiros, dois agrimensores, dez advogados e dois construtores licenciados exercem atividades em Votuporanga.
A cidade contava com nove hotéis e quatro pensões, onze postos de gasolina e venda de peças e acessórios, quatro agências concessionárias de automóveis, dezoito olarias, uma cerâmica,
uma torrefação de café e uma fábrica de produtos alimentícios, além de uma dezena de padarias.
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ALMOXARIFADO MUNICIPAL

1953 - Almoxarifado Municipal – rua Minas Gerais – Foto do Arquivo Municipal

O prédio do Almoxarifado Municipal inaugurado no ano de 1953, no mandato do prefeito Leônidas Pereira de Almeida funcionou durante anos na rua Minas Gerais, até que no ano de 1993,
o prefeito Pedro Stefanelli Filho consegue da FEPASA-Ferrovia Paulista S/A uma permissão de
uso por 5 anos do galpão da ferrovia, existente ao lado da Estação e para lá muda o Almoxarifado, onde está em funcionamento há 25 anos. No local desocupado começa a funcionar o Museu
Municipal.

PERMUTADO TERRENO DA ÁREA CENTRAL COM A IGREJA
CATÓLICA
Lei 161 de 27 de outubro de 1953 autoriza a Prefeitura permutar um terreno de 80x80, total
de 6.400 m², onde hoje está a Catedral, por uma área de 44x100, total de 4.400m², pertencente
à Igreja Católica, onde estava construída a Capela, hoje a Fonte Luminosa, possibilitando a construção da Igreja Matriz, sendo que nesta ocasião propunha-se com a frente para a rua Amazonas.
Escriturada em 7/12/53 e registrada em 28/10/54 sob nº 9.379.

Escotismo em Votuporanga
O primeiro núcleo de escotismo em nossa região foi instalado na vizinha cidade de Igapira,
hoje Álvares Florence, por Eduardo de Oliveira Portugal. Em Votuporanga, os primeiros passos
da Instituição de Baden Powel foram dados pelo Professor Benedito Lopes de Oliveira, um dos
primeiros professores da Escola Uzenir Coelho Zeitune.
Durante o ano de 1952, chega a Votuporanga, designado pela Corporação da Policia Militar do Estado de São Paulo, para comandar o destacamento local o Sargento Atilano Guatemosin
Pedroso que tinha em seu currículo o Curso Especializado da União dos Escoteiros do Brasil.
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O Escotismo foi fundado em nossa cidade no dia 15 de setembro de 1953, sob a iniciativa e direção do Sargento Guatemosin, com a
finalidade de passar as nossas crianças lições de Educação, Moral e Cívica. Foto do Arquivo Municipal.

O importante trabalho desenvolvido pelo Sargento Guatemosin estendeu-se até o ano de 1966.

Na foto ao lado, a formação dos Lobinhos, iniciantes no escotismo, comemorando a queima dos estilingues e fazendo juramento à ordem.
A partir da esquerda (...), Marcelino Brandão, (...), Benedito Márcio B.Martins (Dito), (...), Torquato Barbieri, (...). Colaborou Dito Beran.

Escoteiros desfilando nos anos 50. Fotos de Benedito Márcio Beran Martins (Dito).
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1954
VOTUPORANGA CLUBE

Lançamento da pedra fundamental do Votuporanga Clube. Foto do Arquivo Municipal

Em 6 de abril de 1954, um grupo de pessoas reuniram-se na sede da Associação Comercial
e Industrial com a finalidade de fundar um clube associativo. Eurípedes Faria presidiu a primeira
assembleia, ocasião em que foi formada a comissão por Leônidas Pereira de Almeida, Carlos
Ferrari, Joaquim Franco Garcia, Paschoal Pedrazoli, Wilson Cordeiro de Brito, Ultimatum Fava,
Eurípedes Faria e Oswaldo Salani com a finalidade de escolher um nome para o clube associativo.
Venceu, por maioria dos votos, Votuporanga Clube e exatamente um mês após o encontro,
no dia 5 de maio de 1954, foi realizada a segunda assembleia para a aprovação do Estatuto Social
e, no dia 10 de maio, com a presença de 53 sócios fundadores, foi eleita a primeira diretoria executiva e escolhido o primeiro presidente: Walter Eleutério Rodrigues.

PROIBIDO GUARDAR LUGAR NO CINEMA
Lei Municipal 202 de 22 de novembro de 1954, proíbe a reserva de lugares nas salas de projeção dos cinemas deste município e autoriza apreender os objetos que forem encontrados nas
poltronas como indicativo de reserva de lugar.

1955
DELEGACIA DE ENSINO
Instalada a Delegacia de Ensino em 25 de junho, Lei 24613, alojada inicialmente no 1º Grupo
Escolar.
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1956
O RÁDIO EM VOTUPORANGA
Autorizado o funcionamento da Rádio Clube de Votuporanga pela portaria de nº 58 do Ministério da Viação e Obras Públicas em 17 de janeiro de 1955.
Em 5 de agosto de 1956 é inaugurada a ZYR-200-Rádio Clube de Votuporanga.

COLETORIA FEDERAL DE VOTUPORANGA
No dia 21 de janeiro de 1956, em um sábado, ás 16h30 é oficialmente instalada a Coletoria
Federal de Votuporanga, por meio da Lei nº 2584 de 1955.
Até então, a população votuporanguense era atendida na cidade de Tanabi, portanto foi
motivo de júbilo a nova conquista, ressaltada nas páginas do Jornal A Vanguarda do dia 26 de
janeiro de 1956, edição número 71, “Os benefícios que auferirão, de agora em diante, os nossos
estabelecimentos comerciais, indústrias e bancários, serão incontáveis e constituem o motivo de
júbilo um melhoramento tão importante como o é a Coletoria Federal recém instalada”.

SANTA CASA PRESTA CONTAS
Movimento de abril/1956
Consultas 213; Internações 123; Pequenas cirurgias 13; Operações 15; Óbitos 3.

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE MEDICINA - VOTUPORANGA
Fundada em 5 de janeiro de 1956, e elegendo o Dr. Miguel Gerosa como seu primeiro presidente, é uma entidade do terceiro setor, sem fins lucrativos, cujo papel é representar os médicos
de Votuporanga e pertence à 8ª Distrital. A entidade abrange também os médicos das cidades de
Alvares Florence, Américo de Campos, Cardoso, Cosmorama, Floreal, Gastão Vidigal, General
Salgado, Macaubal, Nhandeara, Pontes Gestal, Riolândia e Valentim Gentil.

1957
PRÉDIO DO PALÁCIO DA
JUSTIÇA
Em 12 de maio de 1957, é lançada a pedra
fundamental de um novo prédio, o Palácio da Justiça, a ser construído pelo IPESP – Instituto de
Previdência do Estado de São Paulo.
O prédio do antigo Palácio da Justiça, no
período compreendido de 1994 à 2004, abrigou a
Câmara de Vereadores do Município de Votuporanga e após 5 de junho de 2004 o local passou a
servir ao Cartório Eleitoral.
Em 10 de abril de 1978, o empresário Nasser
Marão doa ao Tribunal de Justiça uma área para a

Na foto aparece o prefeito João Gonçalves Leite, discursando
o Juiz Paulo Emílio, Escoteiros, atrás de branco, o sr. Aristides
Gallo entre outros. Foto: Acervo Museu Municipal de
Votuporanga
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O prédio do Palácio da Justiça de Votuporanga, finalmente é inaugurado, no dia 13 de fevereiro de 1960 as 10 horas da manhã, na presença
do MM Juiz de Direito da Comarca Dr. Paulo Emílio Andrade de Vilhena, Frei Euzébio de Penápolis e teve como orador, Dr. Tobias Bueno
Torres. Foto: Acervo Museu Municipal de Votuporanga

construção de um novo Forum, na avenida Prestes Maia, esquina da rua Espirito Santo.
A inauguração do novo prédio somente aconteceu no dia 8 de dezembro de 1.993, na gestão
do prefeito Pedro Stefanelli Filho e teve como patrono o Dr. Wilson de Souza Fóz.

O CRESCIMENTO VERTICAL
Vespa Hotel
No dia 8 de agosto de 1957, é inaugurado
o primeiro edifício da cidade, o VESPA HOTEL,
de propriedade de Silvério Vespa e Dna Beatriz,
construído na esquina da
rua Amazonas com Ceará,
hoje propriedade da família Ezzat Hussein Kassen.

Foto do Arquivo Municipal.
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CRIADO O CONSELHO CONSULTIVO DOS CHARRETEIROS
DE VOTUPORANGA.
Lei 293 de 22 de novembro de 1957, limita ao número de cem (100) a expedição de licença
para estacionamento de charretes nas praças e vias públicas da cidade e cria o Conselho Consultivo dos Charreteiros de Votuporanga.
Importante meio de locomoção para a jovem cidade, principalmente no transporte de passageiros e cargas chegados pela estrada de ferro.

Anos 50 - Charretes na rua Amazonas logo abaixo da rua Alagoas, rua ainda de terra. Hoje Votuporanga está entre as cidades com o maior
número de veículos por habitante do Estado de São Paulo. Foto do Arquivo Municipal.

INICIADA A CONSTRUÇÃO DA RODOVIA MIRASSOLPRESIDENTE VARGAS
Teve início a importante ligação Mirassol – Rubinéia (Ponte Rodoferroviária sobre o rio
Paraná) hoje denominada Rodovia Euclides da Cunha – SP 320, importante elo de ligação como o
estado de Mato Grosso do Sul.

1958
MISS VOTUPORANGA

Jornal A vanguarda
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FUNDADA A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
MUNICIPAIS
No dia 13 de maio de 1958, eleito presidente o sr. José Silveira.

1960
MERCADO MODELO DE VOTUPORANGA
É inaugurado em 17 de dezembro de 1960 o Mercado Modelo de Votuporanga conhecido por
Mercado Municipal embora de propriedade privada.

Lançamento da Pedra Fundamental do Mercado Modelo Municipal em junho de 1957. Na foto a partir da esquerda: 1 Marcelino Brandão, 2
Antônio Carlos Penteado de Morais – promotor de justiça, 3 Herculano Beretta-vereador, 4 Prefeito João Gonçalves Leite, 5 Antônio Seba,
6 Deocleciano de Souza Viana Filho, 7 Paulo Emilio Andrade de Vilhena-juiz de direito, 8 Vicente Castrequini, 9 Haroldo Mazaferro, 10
Alberto Mor-Ami, 11 Deolindo Trindade. Foto do Arquivo Municipal.

Ato da inauguração: 1 Antônio Comar, 2 Frei Benjamin Maria de Piracicaba, 3 Capitão Leônidas Pereira de Almeida, 4 prefeito Hernani de
Mattos Nabuco, 5 Cícero Barbosa Lima, 6 Alfredo Rodrigues Simões - Cavaco, 7 Plinio Marin. Foto do Arquivo Municipal.
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Construído pela Companhia Brasileira de Incorporações Imobiliárias dos irmãos Antônio Dias e Valter Dias, foi importante núcleo de
comércio. O ato de assinatura do contrato Municipalidade/Cia Brasileira aconteceu em 25 de fevereiro de 1957. (Oeste Paulista nº 619).
Uma conquista do vereador Viana Filho. Foto do Arquivo Municipal.

FORMATURA NO VOTUPORANGA CLUBE

1960 –Baile de Formatura no Votuporanga Clube. Foto família Rames Cury.
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1961
O SAPATO PRETO DA MENINA
O asfalto chega a Votuporanga no mandato do prefeito Hernani de Mattos Nabuco, exatamente no dia 18 de outubro do ano de 1961, em ato solene realizado na esquina da rua Amazonas
com a rua Tocantins, na presença de grande público.
O Frei Benjamim Maria de Piracicaba procedeu a benção religiosa e cortaram a fita inaugural o prefeito Nabuco e a primeira dama Leda Camolesi Nabuco, na presença do Juiz de Direito
Paulo Emílio Vilhena, do vice prefeito Octávio Viscardi, do mestre de cerimônias Edward Coruripe Costa e representantes da população.

Lançamento do asfalto na rua Amazonas esquina da Tocantins. Fotos do Arquivo Municipal.
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Dona Leda, primeira Dama, sua filha Dalila Clara, prefeito Nabuco e Octávio Viscardi em entrevista. Fotos do Arquivo Municipal.

Livro de Ouro para aquisição dos postes de cimento para a
rua Amazonas
Mostrando o empenho para construir uma grande cidade, o comércio votuporanguense
contribuiu com R$694.000,00 para a compra dos postes de cimento. Contribuiu o sr. Paschoal de
Haro, que guarda há anos o “Livro de Ouro” das contribuições.
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O DIFÍCIL TRÂNSITO PELAS ESTRADAS DE TERRA

Década de 30 – Estrada para Cosmorama –Foto do Arquivo Municipal

1939 – Foto do acervo do sr. Antônio Carvalho
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1961 - Caminhão da J. Alves Veríssimo enfrentando as estradas e pontes da região. Córrego Bom Sucesso, do Cruzeiro para Nhandeara.
Foto Domingos Magalhães

1962
FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS DE
VOTUPORANGA
Aprovado em 2ª discussão pela Assembleia Legislativa o projeto de lei do deputado Aloisio
Nunes Ferreira cria a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Votuporanga.

ACADEMIA VOTUPORANGUENSE DE LETRAS
Instalada solenemente no dia 17 de
janeiro de 1962 no salão do Votuporanga
Clube, com a leitura da mensagem do Presidente de Honra, o ilustre e digno acadêmico
paulista sr. Aristêo Seixas.
Foram eleitos os diretores: Presidente Azor Silveira Leite, Secretário Geral Ernomar Octaviano, Diretor de Cerimonial
Edward’ Coruripe Costa, Bibliotecário Lannoy Dorin, Tesoureiro Marcelino Brandão,
Comissão de Contas Geraldo Alves Machado, Deocleciano Souza Viana Filho e Corgnier Baptista. Fizeram parte ainda como
membros natos: Américo Davanço, Abílio Calile, Anísio Garcia Martins, Antoninho Rapassi, Benedito R. Matias, Frei Benjamim Maria de Piracicaba, Hozaná de Carvalho, Joaquim Antunes, Leônidas Van Haute Pereira de Almeida, Luiz Rosa, Olívio Araújo, Nestor Barbosa, e Messias Mattos.
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PROIBIDO O TRÂNSIO DE VEÍCULOS COM RODAS DE
FERRO
Lei 501 de 6 de julho de 1962 proíbe transitar nas ruas asfaltadas, carrinhos, carroças e
carroções com rodas de ferro.

O NOVO JARDIM
Anunciado o início das obras do novo jardim, “Pça Fernando Costa”. Igreja contesta por
pretender construir a casa Paroquial e posiciona-se contra o fechamento da rua Goiás. Pedido é
indeferido pelo Executivo. Bispado propõe ação de posse.
Inicia-se aí um grande embate do executivo versus o Frei Benjamin.
Em 20 de dezembro de 1962, pela Lei 533/192 de iniciativa do prefeito Nabuco, o Largo da
Matriz é denominado de Dr. Fernando Costa.

HORÁRIOS DA ESTRADA DE FERRO ARARAQUARA
Em abril de 1962, a EFA anuncia os novos horários para conforto dos passageiros, com 3
horários, sendo um noturno, partindo de Votuporanga, e um noturno, e 2 diurnos a partir de São
Paulo, oferecendo carros dormitórios, poltronas numeradas, carro Pullman e Super luxo, numa
viagem rápida de 11 a 12 horas e alguma coisa.
Para quem embarcava no diurno em São Paulo, o carro dormitório era incorporado à composição em Araraquara e para quem embarcava no noturno o carro dormitório servia da capital
a São José do Rio Preto.

1963
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
Primeiro sindicato de trabalhadores fundado em Votuporanga e reconhecido em 27 de setembro de 1963. Construiu sua sede própria em 1972 na presidência de Orlando Izaque Birrer.

CINEMA NA VILA MARIN
Em janeiro, o empresário Antônio Curti anuncia a construção do cinema da Vila Marin, com
1410 poltronas. Em março do mesmo ano, apresenta projeto na Prefeitura Municipal.

ANUNCIADA AS OBRAS DA CONCHA ACÚSTICA
O prefeito Nabuco anuncia o início das obras da Concha Acústica, que só foi concluída no
seu 2º mandato no ano de 1970 conforme o “Diário de Votuporanga”. No ano de 1986 através da
Lei 2116 passa a denominar-se “Concha Acústica Professor Geraldo Alves Machado”, um apaixonado pelo teatro amador na cidade.
No dia 16 de agosto do ano de 2013, o prefeito Nasser Marão Filho entrega a Nova Concha
Acústica, totalmente remodelada e considerada o mais novo cartão postal do município.
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2013 – Concha Acústica Geraldo Alves Machado – Foto do Arquivo Municipal.

1964
MOVIMENTO CIVIL-MILITAR
OURO PARA O BEM DO BRASIL
A campanha Ouro para o bem
do Brasil foi uma campanha de arrecadação iniciada pelos Diários Associados logo após a eleição do General
Castelo Branco com a deposição do
presidente João Goulart pelo Congresso Nacional, onde a população
brasileira podia doar seus recursos
e ajudar o país, melhorando assim as
finanças do estado brasileiro com o
objetivo de atenuar os efeitos da inflação e valorizar a moeda nacional.
Votuporanga não faltou ao
patriótico movimento de redenção
nacional e durante 8 dias, compareceu às urnas de arrecadação, contribuindo com ouro, dinheiro, cheques
e doações que foram leiloadas.
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INAUGURADA A PRAÇA SÃO BENTO
No dia 24 de dezembro do ano de 1964, foi inaugurada a nova Praça São Bento no mandato
do prefeito Dalvo Guedes. A área doada pelo senhor Antônio Marin passa a ser denominada de
Praça São Bento em 10 de março de 1955 no mandato do prefeito Leônidas Pereira de Almeida. A
execução das obras de remodelação iniciou-se no mandato do prefeito Hernani de Mattos Nabuco, seguindo projeto do professor Floriano Marzochi.

1963/1964 - Foto do Arquivo Municipal

COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DE VOTUPORANGA
Com mandato para o período de 27 de janeiro de 1964 a 23 de julho de 1967, é eleita a primeira diretoria da COACAVO – Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de Votuporanga, escolhido
como seu presidente Orlando Mastrocola, com o objetivo de beneficiar, rebeneficiar, padronizar,
vender e exportar a produção de seus associados e promover a defesa de seus interesses. No ano
de 2017, a Coacavo finalizou o processo de fusão com a Coopercitrus – Cooperativa de Produtores Rurais.
“A fusão com a maior cooperativa paulista na comercialização de insumos, máquinas e implementos agrícolas, foi a alternativa que encontramos para o fortalecimento da economia dos
nossos produtores e, consequentemente, da cidade”, explicou o presidente da Coacavo Osvaldo
Caproni.

Assary Clube de Campo
Por iniciativa do Dr. Abílio Calile e dos proprietários da Imobiliária Votuporanga, Oswaldo
Alvarez de Campos e Horácio Correa Moraes, foi adquirido 3,1 alqueires, na avenida João Gonçalves Leite para ali ser construído um empreendimento comercial, o Assary Clube de Campo e
imediatamente iniciaram a venda de títulos.
A data oficial de sua fundação é 7 de outubro de 1964. No local, existia apenas um pequeno
córrego, ambiente que proporcionava lazer as crianças., sendo construído um bar, uma quadra de
futebol de salão, um campo de futebol e uma pequena sede social.
Em 1973, o clube passa ser associativo e elegem sua primeira diretoria, sendo presidente
Moacir Rodrigues Contreiras.
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Assary Clube de Campo – Foto do Arquivo Municipal.

No ano de 1978, toda a documentação é regularizada e a diretoria consegue finalmente a
escritura definitiva, iniciando se então a construção do parque aquático.
Hoje, o moderno Assary Clube de Campo é um local aprazível, oferecendo inúmeras atividades aos seus associados, sendo referência e orgulho para a cidade e região.

1965
LIONS CLUB DE VOTUPORANGA

Foto: Arquivo Municipal
Reunião Festiva no Lions com a presença de seu governador. Em primeiro
plano destaque para: Ormezinda Feitosa, Maria Abadia, Idemando Figueira
da Costa, Vitório Palacin, Eda Bottura Palacin, Rudy Souza, Aparecida, Maria
Antônia, Rames Cury e ao fundo: Antônio de Lima, Aníbal Torron, Cícero
Barbosa Lima, Herculano Beretta, Dona Chamena e Rui Pedroso.

No dia 11 de junho de 1965,
reuniram-se o padrinho físico Eládio Arroyo Martins, Mário Bertorello, Élcio Sanches Esteves, Vicente Gallo Pereira, Rui Pedroso,
Joaquim Figueira da Costa, Gumercindo Hernandes Morales, Aldemir Sanches e Renan L. Marino,
para instalar o Lions Clube de Votuporanga.
A fundação aconteceu no
dia 22 de junho de 1965, e a Carta
Constitutiva foi designada em 12
de setembro do mesmo ano. O primeiro presidente, de 1965 a 1966,
foi o CL. Élcio Sanches Esteves e
como DM. Isis Maria Calille, e ocupava o cargo de governador, Cícero Barboza Lima Filho,
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A foto mostra (da esquerda para a direita) a presença de : Carlos Reis, Orlando Beretta com a filha Lucilia, Francisco Barbosa Lima,
Durvalino Comar, o prefeito da época Dalvo Guedes, Octávio Viscardi, Herculano Beretta, Cícero Barbosa Lima, Jorge Sarquis, Roberto de
Lima Campos e Salvador Castrequini. Foto: Arquivo Municipal

VILA DO LIONS
No local onde foi construído o Asilo São Vicente de Paula, terreno então pertencente à
prefeitura, estavam morando seis famílias. Para facilitar a desocupação, o Lions cedeu uma área
próxima ao Bairro Jabuticabeiras e em parceria com a prefeitura (na época era prefeito Dalvo
Guedes), foram construídas casas, possibilitando a transferência dos ocupantes, fato que talvez
tenha sido o primeiro desfavelamento de Votuporanga.

LIONS CLUBE DE VOTUPORANGA BRISAS SUAVES
Sua fundação tem data de 19 de março de 1991, e a carta consultiva de 27 de junho de 1991.
Teve como padrinho físico José Emilio Menóia/Maria, que exerceu o cargo de governador de
1998/1999, como primeiro presidente João Ferreira Filho/Aparecida e teve como padrinho o Lions
Clube de Votuporanga.

LIONS CLUBE DE VOTUPORANGA GRANDES LAGOS
Sua fundação é datada de 17 de junho de 2010, e a Carta Constitutiva foi designada em 17
de junho de 2010. Assumiu como governador Antônio Carlos Bittar/Ediléia, padrinho físico Sebastião Ventura da Costa Filho, sendo presidente Martinho Ramalho Matta Júnior. Foi o Lions
Grandes Lagos apadrinhado pelos Lions Clube de Votuporanga-Brisas Suaves.

LIONS CLUBE DE VOTUPORANGA ABÍLIO CALILLE
Sua fundação foi em 4 de outubro de 2011, e a Carta Constitutiva designada em 19 de outubro de 2011. Era Governador Hairton Santiago/Eloisa, o primeiro presidente foi José Emílio Menóia/Maria e contou com o apadrinhamento da Governadoria do Distrito LC.6.
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INAUGURADO
OS ARMAZÉNS
DO INTITUTO
BRASILEIRO DO
CAFÉ

Na foto o lançamento da Pedra Fundamental no ano de 1964 pelo sr. Orlando
Mastrocola. O sr. Orlando, produtor rural, cafeicultor, foi presidente do
Sindicato Rural de Votuporanga, presidente da Comissão de Racionalização da
Cafeicultura do I.B.C. e da Junta Administrativa do I.B.C. sendo reconduzido
com expressiva votação. Foto do Arquivo Municipal.

Em dezembro de 1965,
foi inaugurado no mandato do
prefeito Dalvo Guedes o Armazém do IBC com uma área
construída de 9.504m², com
capacidade de estocar 300
mil sacas de café, em terreno
de 49.687,93m² doado ao Instituto do Café pela Lei Municipal 570 de novembro de 1963,
na administração do prefeito
Hernani de Mattos Nabuco.
O café entra em declínio no Estado de São Paulo e,
consequentemente, em nossa
região, sendo a “pá de cal” a
geada negra de 1975 que dizimou nossos cafezais. Mais
tarde, em 1990, é declarado
extinto o Instituto Brasileiro
do Café, passando o imóvel
ao Patrimônio da União. A
Prefeitura reivindica o uso ou
a doação e nele é instalado a
COOPERVINTE - (Cooperativa dos Catadores de Materiais
Recicláveis de Votuporanga
no ano de 2007.

INAUGURADO O SERVIÇO DE ONIBUS CIRCULAR
A cidade se desenvolve e o progresso vertiginoso traz com ele a necessidade de mais um
serviço de utilidade pública, o transporte circular.

1966
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DE
VOTUPORANGA
Criada como autarquia pela lei 751 de 30 de abril de 1966, no mandato do prefeito Dalvo
Guedes, é transformada em Fundação Educacional de Votuporanga pela lei 1163 de 1º de julho de
1970 quando era prefeito Hernani de Mattos Nabuco.
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BATALHÃO POLICIAL
No mês de agosto de 1966, é instalada em Votuporanga a lª Companhia do l7º Batalhão Policial, sob o comando do Capitão Luis Giacometti Filho. No ano de 1967 passa à denominação de 4º
Companhia. Em 1970, já como Policia Militar, instala-se 3ª Companhia do 16º Batalhão de Policia
Militar do interior do Estado de São Paulo.

Inauguração do 17º Batalhão da Policia Militar de Votuporanga no governo do Prefeito Dalvo Guedes. Foto do Arquivo Municipal.

POLICIA AMBIENTAL DE VOTUPORANGA
No mês de outubro de 1994, foi criada a Base Operacional da Polícia Militar Ambiental de
Votuporanga, com sede na rua Amélio João Grossn nº 1998 – Jardim das Palmeiras 1, vindo depois
a ser inaugurada a nova sede em 29 de abril de 2005. No ano de 2014, no dia 26 de maio, Votuporanga passa a ser a sede do 2º Pelotão da Polícia Militar Ambiental.

Patrulheiros Escolares

A partir da esquerda: Sérgio Marcolino, Mário Luiz, Carlos R.Munhoz, Celso Luiz A.Santos, Topo-Gigio e Paulo Benine. Colaborou Celso
Luiz Alves dos Santos.
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O Grupo dos Patrulheiros Escolares de Votuporanga, que tinha como lema “sempre unidos”,
iniciou suas atividades em 9 de julho de 1966 e era coordenado pelo professor Theodomiro Monteiro do Amaral, na época Delegado de Ensino, que devido a uma enfermidade, retornou à São
Paulo, encerrando as atividades no ano de 1976.
O Professor Theodomiro também formou o grupo Marianinhos.

1967
INPS – INSS
Em terreno doado pelo município, no dia 16 de junho de 1967, foi inaugurada na rua Santa
Catarina, a agência do Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS, que em maio de 1992 passa a ser INSS – Instituto Nacional de Seguro Social.

Discurso do prefeito de Votuporanga, Dalvo Guedes, na assinatura de doação do terreno para construção do prédio do INPS, no final do
de 1966. Repórter Aguinaldo de Oliveira. Foto do Arquivo Municipal.

1969
CENTRO SOCIAL DE VOTUPORANGA
O frei Benjamin Maria de Piracicaba admirador do projeto alemão Circulo Operário, uma
iniciativa da Igreja Católica e que tinha como ideal a assistência médica, dentária, jurídica e atividade social aos trabalhadores, reuniu alguns fiéis, entre eles Euripedes Grandizoli, Durvalino
Comar, Antônio Tromboni, Domingos Olmedo, Dr. Walter Eleutério Rodrigues, Dr. Miguel Zeitune
Leão, José Arado, José Batista Pereira, aos quais proporcionou conhecimento sobre a atividade
do Círculo.
Havendo concordância de todos, foi formado no início dos anos 60, o Círculo Operário, a
ser mantido por contribuições conseguidas junto ao comércio e a comunidade e com a assistência da Congregação Mariana, e que mais tarde passou a ser chamado de Círculo de Trabalhadores
Cristãos.
Iniciaram-se promoções para a construção de uma sede.
Em 20 de dezembro de 1962, pela lei 541, o prefeito Nabuco declara de utilidade pública o
Círculo Operário que na ocasião tinha como endereço a rua Amazonas, 1436.
O prefeito Dalvo Guedes durante seu mandato (64/69) pensou na criação de um clube para
os trabalhadores não associados aos clubes então existentes, e lançou o Clube Recreativo Operário de Votuporanga.
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Diante da dificuldade enfrentada por ambas as entidades, a Congregação Mariana se interessou em fazer a fusão do Círculo Operário com o Clube Recreativo, o que foi aceito.
A construção então em andamento contou com um empréstimo de CR$15.000.000,00 do
Sr. Durvalino Comar para concluir o salão de festas, saldado por meio de promoções como bailes
e festas juninas além de almoços.
O Círculo Operário oferecia aos seus associados consultas médicas feitas gratuitamente
pelo Dr. Miguel Zeitune Leão, tratamentos dentários com 50% de desconto pelo Dr. Azis José
Abdo e ainda convênios com as farmácias e assistência jurídica.
Com o tempo e com a melhoria da assistência à saúde à população, houve um desinteresse
de seus associados e o Círculo fracassou passando à inatividade.
No ano de 1969, o Frei Cirilo Maria de Piracicaba que havia chegado a Votuporanga, propõe
a criação do Centro Social de Votuporanga para atender não só a pobreza material, mas principalmente a pobreza espiritual uma vez que poderia haver a recuperação dessas, através de movimentos cristãos.
Mais uma vez a proposta foi abraçada pelos católicos votuporanguenses e pela comunidade
e em 28 de novembro de 1969 foi fundado o Centro Social do Conselho Paroquial de Votuporanga,
e teve como presidente Sonia de Lourdes S. Barbosa Lima.
Mais tarde os dirigentes entraram em contato com Círculo dos Trabalhadores Cristãos, aos
quais solicitaram a doação de seu patrimônio, o que foi anunciado em uma reunião de 25 de julho
de 1971, sendo eleita presidente a senhora Adair Fernandes do Prado.
O estatuto foi elaborado pelos Sr. Antônio Tromboni e Francisco Barbosa Lima e em 28 de
janeiro de 1972 o Centro Social recebeu a escritura definitiva da área.
Hoje em uma área construída de 2.400m², são atendidos 370 jovens de 6 a 22 anos, empregando ainda 76 operadores da Área Azul.

1970
VOTUPORANGA CLUBE – BAILE BANG-BANG

1970-Baile do Bang Bang no antigo prédio da Associação Comercial da rua Pernambuco, vendo: 1 Saulo Junqueira, 2 Benedita de Lima,
3 Carreteiro (Jivaguinho), 4 Sebastião Carmona, 5 Valdecir, 6 Darci Pereira de Moura, 7 Paulinho Juriti. Conjunto Blue Star. Afirma Tião
Carmona que as armas eram verdadeiras. Realização: Formandos da 4ª Série. Foto: Tião Carmona.
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1973
ACIDENTE DE AVIÃO TIRA A VIDA DE ANTONIO BATISTA
PEREIRA
No dia 1º de setembro de 1973, vítima de acidente de avião ocorrido a 12 quilômetros de Paranavaí-PR, falece Antônio Batista Pereira, pioneiro da indústria moveleira, a A.B. Pereira.

1975
TIRO DE GUERRA
A unidade do Tiro de Guerra de Votuporanga 02-088 foi criada pela Portaria do Ministério
da Defesa nº 1201, de 11 de agosto de 1975, iniciando suas atividades em 1978 com 70 atiradores e
teve como seu primeiro instrutor o 2º sargento Renato Filus.
Em 6 de julho de 2018, é inaugurada a nova sede denominada “Cabo Samuel Pereira Batista” sob o comando do Sargento Heroíto Gomes da Silva, contando com a presença do Chefe do
Estado Maior da 2ª Região Militar, Coronel Marcelo Martins e do diretor João Eduardo Dado Leite
de Carvalho, prefeito do Município.
Em 23 de novembro do ano de 2019, é lançada a pedra fundamental da Vila Militar, composta pela 18ª Delegacia de Serviço Militar, 5ª Circunscrição do Serviço Militar e 189ª Junta do
Serviço Militar de Votuporanga.

Prefeitura e Tiro de Guerra lançam projeto Soldado Mirim
Uma parceria entre o Tiro de Guerra e Município, através do Fundo Social de Solidariedade,
lançam no ano de 2017 o projeto Soldado Mirim, atendendo inicialmente 50 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em situação de risco social. A primeira turma foi denominada de Vereador
Élcio Valentim Curti.

1976
GUARDA MIRIM DE VOTUPORANGA
Fundada em 15 de setembro de 1976

1ª turma de “Guardinhas” Fardados. À direita, dr. Orlando Beretta - 1º Presidente da Guarda Mirim de Votuporanga e à esquerda, Tenente
Guatemozin - 1º Supervisor Militar
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SEQUESTRARAM O REI MOMO
Fato dos mais comentados aconteceu no carnaval de 1976, quando um grupo de jovens sequestrou o Rei Momo André Miceli, que embarcava no trem em Valentim Gentil e era esperado
na Estação de Votuporanga pelo povo e autoridades, inclusive o prefeito da época Luiz Garcia de
Haro.
Chegou o trem e nele a rainha Izildinha do Carmo Teixeira juntamente com as princesas
Maria Ângela Doimo, Fátima Aydar e Lú Castrequini, e o rei sequestrado ficou nas mãos do André Porcão, Dagoberto Mira Alves, Rui Elias Marão, Jorge Boca, Paulo Paro, Moacir Peixeiro e
Sebastião Bissi, depois abandonado na estrada ainda de terra que demanda a Cardoso. Até hoje é
o carnaval mais comentado de Votuporanga.

Falece Frei Arnaldo Maria de Itaporanga

Frei Arnaldo, carismático, corinthiano e sempre acompanhado da juventude. A partir
da esquerda: Urbano Doimo, Edison Cocolo Martins, Frei Benjamim M. de Piracicaba,
Vadão ( abaixo do Frei), Eudelto Zanan, José A.G.Carvalho (Palestra), Frei Arnaldo Maria
de Itaporanga, Pita (camisa 10 do VEC), Rosário e Aniovaldo, Agachados: Reinaldo da Silva,
Luiz, Jaime Alvarez Gil, Japa e Antônio Murasse. Foto do Arquivo Municipal.

No dia 12 de outubro de
1976 é comemorado o falecimento do Frei Arnaldo Maria
de Itaporanga, vítima de um
acidente automobilístico no
trevo de Nhandeara quando
vinha de Ilha Solteira a fim de
pregar na festa da Senhora
Aparecida, padroeira local. O
automóvel dirigido por Frei
Ludovico Sesso foi colhido por
um ônibus no Km 509 da Rodovia Feliciano S. Cunha e frei
Arnaldo teve morte instantânea, enquanto Frei Ludovico
ainda sobreviveu por algumas
semanas. Mais de 5 mil pessoas participaram do funeral de
Frei Arnaldo, ocasião em que
houve missa concelebrada por
inúmeros sacerdotes. O frei foi

sepultado em Votuporanga a pedido da população.
O saudoso frei foi vigário cooperador da paróquia Nossa Senhora Aparecida por 12 anos,
tendo desempenhado um maravilhoso trabalho pastoral e na construção da nova Igreja, cativando a todos.
Frei Arnaldo Maria de Itaporanga (José Figueiredo Castilho) nasceu em Itaporanga aos 4 de
abril de 1928 e entrou para o Seminário São Fidélis aos 23 de janeiro de 1946. Vestiu o hábito aos
5 de janeiro de 1949, tendo como Mestre Frei Epifânio Menegazzo. Ordenado sacerdote aos 19 de
fevereiro de 1956, concluiu os estudos no final desse ano. Seu primeiro campo de apostolado foi
Votuporanga, já em janeiro de 1957.
Aqui granjeou a estima e a amizade de toda a população, sendo bastante querido, especialmente da colônia japonesa. Soube viver intensamente, sempre jovial, alegre, simpatizante dos
esportes, especialmente do futebol (era corinthiano roxo) e também zeloso no apostolado.
Generoso, mão aberta, expansivo, não se deixava prender por muitas normas ou etiquetas.
Queria ver todos felizes e alegres; onde estivesse, era sempre o centro das brincadeiras, recordando aventuras dos tempos idos e das “tramas” para fugir à austera disciplina dos rigorosos
tempos de estudante. Em janeiro de 1969, com grande tristeza dos votuporanguenses, foi transferido para Ilha Solteira (SP), onde, igualmente, conquistou a todos.
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A GEADA NEGRA
Na madrugada de 18 de julho do ano de 1975, o noroeste paulista, assim como o norte do
Paraná, foi surpreendido pela Geada Negra, que queimou toda a vegetação por ação dos ventos
frios muito fortes, que queimou a seiva interior das plantas, impedindo a sua sobrevivência.
Foram dizimadas principalmente as lavouras cafeeiras e as pastagens, trazendo consequências danosas à economia. A Geada Negra do ano de 1975 provocou uma mudança radical no cenário agrícola da região, fazendo com que a cultura cafeeira fosse substituída pela heveicultura.

1977
VEÍCULOS LICENCIADOS
Votuporanga é um dos municípios paulistas com maior número de veículos.
Em 1977, foram licenciados 5.423 veículos e em 1978 6.648, com a média de 102 por mês. Em
2017 Votuporanga contava com uma frota de 81.343 veículos, dos quais 39.218 automóveis.

1979
SEARVO
A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Votuporanga, fundada em 20 de
junho de 1979, congrega desde os primórdios os mais notáveis profissionais da área tecnológica
de Votuporanga e Região.
Com o intuito de somar compartilhar conhecimento, fortalecer a classe profissional e ser
atuante na sociedade, tem como missão promover a união entre os profissionais das áreas técnicas ligadas à engenharia, arquitetura e agronomia, além das áreas compreendidas pelo CREA,
fortalecendo a classe e promovendo a renovação de conhecimento e alianças duradouras com a
sociedade.
E como pilares tem a inovação, a renovação, a união a transparência e a ética.

1985
CORPO DE BOMBEIROS
No dia 2 de julho de 1985, foi assinado o Convênio entre o Estado e a Prefeitura Municipal,
sendo efetivamente instalado e 7 de agosto de 1985, o Posto de Bombeiros de Votuporanga que
substituiria assim o Serviço Especial de Salvamento e Combate a Incêndios, na época composto
por funcionários da Prefeitura.

SINDICATO DOS COMERCIÁRIOS
Nascido da Associação dos Comerciários de Votuporanga, que congregou lideranças preocupadas com a organização da categoria, o Sincomerciários de Votuporanga sempre teve como norte o
reconhecimento do comerciário como categoria profissional, a valorização da classe e a implantação
de políticas assistenciais para o desenvolvimento profissional, pessoal e familiar do trabalhador.
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O reconhecimento como entidade sindical tem como registro histórico a data de 20 de março de 1987, quando foi emitida a sua carta sindical. Sabedor de que os comerciários são uma categoria plural o Sindicato estendeu a sua base para os municípios do entorno de sua sede, sendo
representativa dos trabalhadores no comercio das cidades de Votuporanga e região

Sindicato do Comércio Varejista de Votuporanga
Fundado em 14 de setembro de 1988, é constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação legal da categoria do comércio varejista, com o intuito de colaborar com
os poderes públicos e as demais associações de classe no sentido da solidariedade social e sua
subordinação aos interesses nacionais.
É integrante do Sistema Confederativo de Representação Sindical do Comércio a que se refere o art. 8º, inciso IV, da Constituição Federal, sendo, para tanto, filiado à Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (Fecomércio) e a Confederação Nacional
do Comércio (CNC).

1993
MUSEU DE VOTUPORANGA
No ano de 1993, pela Lei 2694, artigo 157 o então prefeito Pedro Stefanelli Filho, cria o
Museu Histórico, Artístico e Geográfico de Votuporanga, que adota em 29 de junho de 1994 pela
Lei 2706 o nome de Museu Histórico, Artístico e Geográfico de Votuporanga “Edward Coruripe
Costa”.
O Museu inicialmente foi abrigado no prédio do antigo Almoxarifado na rua Minas Gerais,
mudando-se em 2010 para o prédio da Algodoeira Matarazzo no Bairro da Estação e atualmente
está instalado no CIT – Centro de Informações Turísticas “Marão Abdo Alfagali”.
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O ENCERRAMENTO
“O tempo passa e a fotografia fica”
Os fartos registros fotográficos sobre Votuporanga possibilitaram e possibilitam o conhecimento da nossa história e da nossa gente, razão pela qual não podemos deixar de homenagear
todos que fotografaram esportivamente e profissionalmente os acontecimentos relacionados
com a nossa cidade.
Contam os registros que o nosso primeiro retratista foi Pedro Gesteira, no ano de 1943, que posteriormente vendeu o estúdio para Vitório
Cavalleri, do Foto Cavalleri.
O terceiro “stúdio” fotográfico a existir na cidade foi o Foto Paramount, instalado na hoje travessa Padre Edmur, ao lado da sorveteria do
João Balanguer, seu proprietário era Donald Biagioli.
Em seguida, é inaugurado na cidade o foto Artioli, de Vitor Artioli,
surgindo a seguir o Foto Saito de propriedade de Kitsugoro Saito, que localizava-se na rua Pernambuco no quarteirão anterior à praça São Bento.
Chega ao pequeno lugarejo, o jovem Takeo
Sato que, interessado na arte de fotografar, começou a trabalhar com Kitsugoro e que mais
tarde, dominando a arte da fotografia, abre o
Takeo Sato, 10 de
Foto Votuporanga, bem no centro da cidade,
janeiro de 1955
- Foto: Família Sato
contribuindo com um importante acervo fotográfico sobre a História de Votuporanga, contando com a colaboração de seus irmãos, Paulo e Luiz Sato.
Outro nome que deve a ser lembrado é de Kenji Murata, com seu
estúdio fotográfico na antiga rodoviária, rua São Paulo esquina com
Goiás, atualmente Pe. Izidoro Paranhos.
Passe-se o tempo e Vitor Artioli vende seu “stúdio” fotográfico
para Domingos Olmedo, que inicia seu trabalho profissional na cidade
e que mais tarde, início da década de 80, com a mudança de Takeo Sato Fotógrafo Rubens Grisi
para São Paulo assume o Foto Votuporanga. O fotógrafo Domingos Olmedo, foi também proprietário do “Foto Studio Color” na rua Amazonas ao lado da ”A Jóia”.
Outros importantes profissionais deixaram seus registros para a história de nossa cidade:
José Zucareli, Rubens Grisi - (Chibilica), “Foto Marabá” do senhor Altino Mouro na rua Amazonas,
“Foto Oriente”, de José de Moura na rua Bahia, “Art Foto” do Paulo Henrique Rebouças, “Foto
Mendes”, “Foto do Zuza” que chegou em Votuporanga em 1960, e ainda o “Artista,” apelido do
Gercino Davanço, com estúdio fotográfico na rua Alagoas, Vitor Palacin (Vitché), ainda o “Foto
Lincon”, de Osvaldo Mendes, que comercializou posteriormente seu estúdio para Bento Batista
de Castro, atualmente “Beta Produções”.
Nossos fotógrafos, da
esquerda para a direita:
Eugênio Antônio Lima,
Gercino Davanço (Artista),
Osvaldo Mendes, Ailton de
Oliveira, Antônio Rodrigues
Gomes, José Zucareli,
Wilson Rodrigues Gomes,
Domingos Olmedo, Pedrinho
Oliveira, Luiz Mendes e
Rubens Grisi. Agachados:
Sebastião Messias Correa,
Takeo Sato, Josué Fernandes
Lisboa (Zuza), Lázaro de
Oliveira. Foto: Acervo Museu
Municipal de Votuporanga
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VOTUPORANGA
Código do Município – IBGE - 3557105
Gentílico - Votuporanguense
Área da unidade territorial (2019) - 420,703km²
Bioma MATA ATLÂNTICA
Localizada no Noroeste do Estado de São Paulo
Inaugurada em 8 de agosto de 1937
Elevada à condição de Município – 1 de janeiro de 1945
Elevada à condição de Comarca – 13 de junho de 1945

TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO DE 6 A 14 ANOS DE IDADE (2010)
IDEB – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA) – 2017
IDEB – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL (REDE PÚBLICA) – 2017
MATRÍCULAS NO ENSINO FUNDAMENTAL (2018)
MATRÍCULAS DO ENSINO MÉDIO (2018)
DOCENTES NO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
DOCENTES NO ENSINO MÉDIO – 2018
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS – ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO MÉDIO – 2018
ESGOTAMENTO SANITÁRIO ADEQUADO – 2010
ARBORIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS – 2010
EMPREGOS COM CARTEIRA ASSINADA – CAGED 2018
ESTABELECIMENTOS - 2018
SERVIÇOS
INDÚSTRIA
MAIORES EMPREGADORES – 2018
COMÉRCIO
CONSTRUÇÃO

98,8%
6,8
5,2
9.158
3.316
582
346
30
16
97%
97,2%
24.710
5.516
9.755
7.055
6.118
1.264

ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO – 2020: 374 MILHÕES

Destaques recentes alcançados pelo município
•

1º lugar do Brasil no Índice de Governança Municipal do Conselho Federal de Administração (IGM-CFA), ano base 2018. Classificada entre as cidades do Brasil que possuem
entre 50.000 e 100.000 habitantes com PIB (Produto Interno Bruto) per capita acima de
R$ 20.400,00.

•

4ª posição no Ranking de Saneamento Ambiental da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental na região Noroeste Paulista, 16º lugar no Estado e 18º no Brasil.
Fonte: ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental.

•

Cidade do Noroeste Paulista no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM
e 67ª no Índice Nacional - Classificação: São João da Boa Vista, São José do Rio Preto e
Fernandópolis ocuparam empatadas o 50º lugar e Votuporanga ficou em 67º. Fonte: Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento no Brasil (Atlas de Desenvolvimento
Urbano no Brasil - 2010

•

4º lugar no Ranking “MUNICÍPIO VERDE AZUL” - Estado de São Paulo Fonte: Secretaria
Estadual de Meio Ambiente - 2016
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•

6º Posição Cidade mais desenvolvida do Estado de São Paulo - IFDM - Índice Firjan de
Desenvolvimento Municipal Fonte: FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio
de Janeiro (Revista Exame) - 2015

•

Melhor Cidade para se viver na Terceira Idade (A pesquisa relaciona as 40 cidades de
pequeno porte classificadas nacionalmente). IDL 2017 - Índice de Desenvolvimento Urbano para Longevidade. Fonte: Instituto de Longevidade Mongerol Aegon e a Escola de
Administração de Empresas de São Paulo FGV/EAESP - 2013

•

7ª posição entre as cidades mais desenvolvida do Brasil - IFDM - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal. Fonte: FIRJAN – Federação das Indústrias do Estado do Rio de
Janeiro (Revista Exame) - 2015

•

10ª posição nacional entre Cidades - Índice de Bem-estar Urbano – Ibeu. Fonte: Observatório das Metrópoles – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Censo Demográfico de 2010 - 2013

•

11º posição nacional entre as cidades brasileiras em Boas Práticas de Promoção e Proteção de Direitos da Primeira Infância. Fonte: Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

•

13ª entre as cidades brasileiras na classificação das Cidade com Gestão Eficiente no
Brasil. Fonte: Ranking de Eficiência dos Municípios/ Folha de São Paulo / DataFolha 2016

•

14º posição nacional entre as Cidades de Pequeno Porte com Melhor Infraestrutura no
Brasil – Pesquisa “As melhores cidades do Brasil para fazer negócios”. Fonte: Consultoria Urban Systems / Revista Exame - 2016

•

21ª posição no Índice das melhores cidades brasileiras para se fazer negócios. Fonte:
Revista Exame / Consultoria Urban Systems – “Cidades com população entre 50 e 100
mil habitantes - 2016

•

39ª posição no índice Cidade mais inteligente do Brasil. Fonte: Ranking ConnectedSmartCities – Consultoria Urban Systems / Revista Exame - 2016

•

43ª classificação entre as cidades com até 100.000 habitantes – modelos de desenvolvimento no Brasil. Fonte: Estudo realizado pela Urban System – Divulgado pela Revista
Exame Ed.1100 - 2015

•

150ª posição no Índice de Oportunidades da Educação Brasileira – IOEB Cidade com
melhor Educação do Brasil. Fonte: Centro de Liderança Pública / Revista Exame - 2016

•

Apontada entre as 10 melhores notas no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica) para cidades de 50 mil a 100 mil habitantes. *Escola com maior nota no município: CEM Prof. Valdir Gonçalves de Lima - Média 7.4. Fonte: CLP – Centro de Liderança
Pública / Ministério da Educação - 2015

•

Recorde de geração de empregos em janeiro de 2017 na região Noroeste. Melhor índice
em 11 anos. Fonte: Caged - 2017
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Nossos símbolos
Primeira bandeira do Município

Brasão de Armas

Da primeira bandeira adotada pelo Município, não encontramos referência, já o Brasão, foi
instituído pela Lei 274 de 7 de agosto de 1957, idealizado pelo sr. Sebastião Almeida Oliveira, com
ilustração do professor Itajahy Feitosa Martins.
As datas, à direita, 8 de agosto de 1937, e à esquerda, 30 de novembro de 1944, evocam a
fundação da cidade e a elevação a distrito, município e comarca, conforme Lei Estadual 14.334/44
A publicação da Lei Municipal 1744 de 24 de julho de 1979, dispôs sobre os novos símbolos
do Município, Brazão de Armas e a Bandeira Municipal.

Bandeira oficial do Município

Brasão de Armas oficial

A atual Bandeira foi idealizada por Inez
Maria Pinto, com alterações do Dr. Lauro Ribeiro Escobar. Lei Municipal 1741 de 25 de junho de 1979 instituiu a Bandeira do Município.

Idealizado pelo Dr. Lauro Ribeiro Escobar, integrante do Conselho
Estadual de Honrarias e Mérito.

284
Hino oficial do Município
O Hino de Votuporanga foi instituído pela Lei Municipal nº 1405, em 12 de fevereiro de 1974,
durante a administração do Prof. Luiz Garcia De Haro. Composto de letra e música pelo subtenente da Policia Militar, Manoel Ribeiro de Lima Irmão, foi instituído através da Lei Municipal nº
1405, em 12 de fevereiro de 1974.
“Será executado ao final de todas as solenidades oficiais do Município, e facultativamente,
nas sessões cívicas, cerimônias religiosas a que se associe sentido patriótico, bem como para
imprimir regozijo público em ocasiões festivas”.
Letra: Subtenente Manoel Ribeiro de Lima Irmão
Arranjo e Regência: Maestro Antônio Carlos Neves Campos
Gravação e Mixagem: Clayton Antonelli
Produção Executiva: Antônio Carlos Neves Campos

Letra
VOTUPORANGA, RECANTO FLORIDO
COM VERDES CAMPOS E JARDINS NATURAIS
TUA CIDADE MODERNA E RISONHA
TU ÉS PROGRESSO, SEMPRE A BRILHAR
NÓS TE EXALTAMOS, VOTUPORANGA
PORQUE ÉS BRAÇO FORTE DE SÃO PAULO E DO BRASIL
EXEMPLO DE TRABALHO PARA A NAÇÃO
CONQUISTASTES UM LUGAR EM NOSSOS CORAÇÕES
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da nossa cidade.
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Esta obra “VOTUPORANGA UMA SEMENTE BEM PLANTADA – ONDE A BRISA SOPRA
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