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PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 002/2015 

 

“Que dá denominação de Rua Padre Sebastião de Oliveira Rocha a via pública 

compreendida entre a confluência das ruas Joaquim dos Santos Campones e 

Manoel Francisco do Nascimento até o trevo de acesso a cidade de Cabrália na 

Rodovia Lourenço Lozano e toma outras providências”.  

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CABRÁLIA 

PAULISTA, ESTADO DE SÃO PAULO, APROVA E 

O PREFEITO MUNICIPAL SANCIONA E 

PROMULGA A SEGUINTE LEI: 

 

 Artigo 1º - Fica denominado Rua Padre Sebastião de Oliveira Rocha 

a via pública compreendida entre a confluência das ruas Joaquim dos Santos 

Camponez e Manoel Francisco do Nascimento até o trevo de acesso a cidade de 

Cabrália na Rodovia Lourenço Lozano. 

 Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 Justifica-se o Projeto de Lei Legislativo, tendo em vista que Padre 

Sebastião de Oliveira Rocha permaneceu em nossa cidade por vinte e oito anos a 

frente da Paróquia do Senhor Bom Jesus, de 18 de fevereiro de 1953 a 19 de abril 

de 1981 data de seu falecimento. Padre Sebastião durante muitos anos foi 

também Professor nas escolas Senador Rodolfo Miranda e Astor de Mattos 

Carvalho, servindo de arrimo na formação do caráter de grande parte de nossa 

população. Municipalista, teve participação direta na negociação entre o 

município e a igreja para regularização na documentação dos imóveis de nossa 
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cidade pertencentes à Diocese de Botucatu (22 alqueires) sob matricula 11.748 

que originou as escrituras públicas aos munícipes. Foi idealizador do modelo da 

torre da igreja Matriz, obra terminada em 1959. Pessoa simples e diretamente 

ligada ao povo esteve sempre presente nas conquistas de nosso município na 

época. No passado houve propositura para que seu nome fosse perpetuado na 

Rodovia que liga Cabrália a Duartina, porém por razões politicas tal homenagem 

não foi concretizada. Portanto nada mais justo que seu nome seja perpetuado na 

rua de entrada de nossa cidade. 

 Conto a aprovação dos ilustres pares quanto ao projeto ora 

apresentado. 

 Cabrália Paulista, 22 de setembro de 2015. 

 
 

Andrey Aparecido Garbulio 
Vereador 
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