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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU/SP.

“PROJETO DE LEI Nº

/2020”

“DISPÕE SOBRE A DENOMINAÇÃO
DE VIA PÚBLICA LOCALIZADA NO
RESIDENCIAL SAINT PAUL”.

Art. 1º - A atual Rua 09 localizada no Residencial Saint Paul neste
Município da Estância Turística de Itu, passa a denominar-se:
“ANTÔNIO LUIZ BRANCALHONI”

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Luiz Guido”, aos 22 de Janeiro de 2.020.

_____________________________________
GIVANILDO SOARES DA SILVA “GIVA”
VEREADOR – PROS
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores.
Venho, através desta homenagem, apresentar o Projeto de Lei que “DISPÕE
SOBRE A DENOMINAÇÃO DE VIA PÚBLICA LOCALIZADA NO RESIDENCIAL
SAINT PAUL (RUA ANTÔNIO LUIZ BRANCALHONI)”, para fins de apreciação dos
Ilustres Pares dessa Colenda Casa de Leis.
O Senhor Antônio Luiz Brancalhoni, homenageado pelo Projeto de Lei ora
apresentado, nasceu na cidade de Salto em 07 de abril de 1933, filho de João Brancalioni
e Joana Elena Birello Brancalioni, primogênito de oito irmãos.
Bem cedo aprendeu a trabalhar com seu pai consertando bicicletas e indo a sítios
e fazendas para consertar bombas de poço.
Estudou até a 4ª série pois, naquele tempo o mais importante era ajudar sua família.
Ainda jovem, prestou o serviço militar mas não seguiu carreira por ser o filho mais velho
e, com isso foi dispensado.
Em 02 de março de 1957 se casou com Glacyra e constituiu família, tendo quatro
filhos, Antônio Fernando, Cesar, Mônica e Catarina.
Sempre foi muito interessado em aprender e mesmo sem concluir seus estudos,
conseguiu tirar seu brevê de piloto e frequentava os aeroclubes de Itu (onde foi muito
colaborativo) e Tietê, onde ia aos finais de semana para voar.
Nos anos 70, trouxe a revenda da marca YAMAHA, na época a única loja de motos
da região, a qual deu o nome de ITU MOTO, primeiro foi uma pequena loja na Rua Bom
Jesus e após seu sonho se concretizou abrindo uma revenda bem maior na AVENIDA DR.
OCTAVIANO PEREIRA MENDES (Marginal) e foi com seu trabalho suado dentro da
oficina montando as motos que conseguiu dar empregos e ainda ensinar muitos jovens a
serem mecânicos de motos, muitos até hoje continuam com essa profissão.
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O seu maior xodó era uma motocicleta BMW ano 51 com sydecar, moto essa que
muitas vezes não se encontravam peças necessárias e ele mesmo as fazia em seu torno na
oficina.
O Homenageado, aprendeu a arte de fazer coronhas e consertar armas de fogo com
seu pai João que, pós sua morte, a procura continuou e ele então também começou a
trabalhar com esse ofício, pois meu avô era muito procurado e após sua morte a procura
continuou, entre as pessoas que cito para tais consertos estão policiais de Itu e Região,
delegados de polícia e até mesmo o exército de nossa cidade.
Também foi um incentivador de plantios de árvores IPÊS na Avenida Marginal
juntamente com seu pai.
Após seu falecimento, uma televisão Ituana fez uma grande homenagem ao
mesmo, outra pessoa que também fez uma linda homenagem foi o amigo Tike Bazaia,
sobrevoando o cemitério enquanto acontecia seu enterro.
Toninho Brancalhoni como era conhecido, se tornou uma lenda entre os
motociclistas e deixou um legado muito bonito.
Faleceu em 13 de janeiro de 2000, com 66 anos. Neste mês, completará 20 anos
de sua passagem, fazendo muita falta a todos os seus familiares e amigos.
Diante da justificativa apresentada, espero contar com o respaldo unânime de todos
os Membros dessa Edilidade Ituana, na aprovação do Projeto de Lei.
Plenário “Luiz Guido”, aos 22 de Janeiro de 2.020.
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