Câmara de Vereadores da Estância Turística de Itu
Estado de São Paulo

Gabinete do Vereador Wilson Benedito Leonardi

PROJETO DE LEI Nº _________ 2019.
DENOMINA „RUA FRANCISCO DE PAULA GOULART FILHO” A ATUAL RUA
O2 DO RESIDENCIAL BOM JARDIM.

Artigo 1º - A atual Rua 02 do Residencial Bom Jardim passa a denominar-se:
“RUA FRANCISCO DE PAULA GOULART FILHO”
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na da sua publicação.

Plenário “Luiz Guido”, aos 26 de dezembro de 2019.

Wilson Benedito Leonardi (Wilson da Farmácia)
Vereador – Solidariedade
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JUSTIFICATIVA
A presente propositura tem por finalidade traduzir o reconhecimento e a homenagem da
comunidade ituana ao consagrado artista plástico Francisco de Paula Goulart Filho,
perpetuando-lhe a memória com o atribuir-se o seu honrado nome a uma das vias
públicas de nossa cidade.
De uma tradicional família ligada às origens da cidade de Presidente Prudente – seu pai,
conhecido como Coronel Goulart, foi fundador daquela progressista cidade paulista -,
Francisco de Paula Goulart Filho lá nasceu em 25 de setembro do ano de 1930.
Na década de 50, a família decidiu mudar-se para Campinas quando, então, o jovem
Goulart decidiu aprimorar suas vocações artísticas ingressando na Academia de Artes
"Pedro Alexandrino" onde se formou em Artes Plásticas. Do mestre Pedro Alexandrino,
patrono da academia, Goulart herdaria o estilo naturalista que marcaria toda a sua vasta
obra artística.
Desfrutando de sua juventude em Campinas, conheceu a jovem estudante de
Magistério, Gelse Dovichi, que mais tarde receberia o sobrenome Goulart por ocasião de
um feliz matrimônio. Durante os primeiros anos de união, o casal passou por algumas
cidades além de Campinas, como São Simão e Piracaia, período em que tiveram os
filhos Maria Raquel e Ismael.
Em Itu, a família Goulart chegou no ano de 1958 e, aqui fixando raízes, tiveram o seu lar
enriquecido com o nascimento de mais um filho, o nosso estimado Edson.
Enquanto a esposa Gelse esculpia cidadãos com seu magistério, Goulart esculpia,
pintava e aplicava sua arte nas mais variadas texturas - tela, madeira, gesso e tintas
eram suas matérias-primas -, mas foi na cerâmica que ele se destacou. Premiado,
participou
de
várias
exposições
em
Campinas,
Sorocaba
e
Itu.
Goulart faleceu em Itu/SP, em 27/08/73, aos 42 anos, mas, a despeito de sua curta
existência, teve a sua arte reconhecida e admirada: em 1976 foi homenageado no 1º
Salão de Artes Plásticas de Itu – SAPI, em 1984, seu nome figurou como principal
homenageado na VII Exposição de Artistas Plásticos Ituanos - EAPI. Seus trabalhos
ainda podem ser vistos em diversas residências de cidades da região, inclusive São
Paulo.
Pelo exposto, é minba expectativa a de que a presente propositura, à vista do elevado
propósito de que se reveste, merecerá o melhor acolhimento por parte dos Nobres Pares
desta Casa de Leis.
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