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DECRETO N. 16.720, DE 15 DE JANEIRO DE 1947

Dá denominações a estabelecimentos de ensino".

O INTEVENTOR FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que a lei lhe
confere,
Decreta:

Artigo 1.º - Passam a ter as denominações adiante mencionadas, os seguintes estabelecimentos de
ensino:
Grupo Escolar de Campos do Jordão - GRUPO ESCOLAR - "DR. DOMINGOS JAGUARIBE";
(Entre os pioneiros de Campos do Jordão, salitenta-se o dr. Domingos Jaguaribe, ilustre médico,
cientista e historiador, que prestou relevantes serviços ao Brasil, representando-o em vários
Congressos Internacionais, entre os quais foi notável o de Hipnotismo, realizado em Paris no ano de
1900.
Por duas vezes ocupou a cadeira de deputado na Assembléia Legislativa, representando Ceará e
São Paulo. Dedicou-se a Campos do Jordão, onde fundou a vila que recebeu o seu nome, e de cujo
desenvolvimento incial foi um dos mais eficientes realizadores).
Grupo Escolar de Tremenbé - GRUPO ESCOLAR "MANUEL CABRAL";
(O nome de Manoel Cabral avulta no passado de Tremembé como o seu fundador em principios do
século XVII. Descendente de Pedro Alvares Cabral, o descobridor do Brasil, Manoel Cabral enfrentou
os perigos da selva e a agressividade dos indios que habitavam a região, fazendo surgir o núcleo
originário do atual Municipio de Tremembé. Justo é, portanto, que se homenageiem os seus esforços
e a sua coragem, graças aos quais o Brasil do século XVII viu bruxolearem os primeiros fogos em
Tremembé).
Grupo Escolar de Vila de São Geraldo, em Taubaté - GRUPO ESCOLAR "AMADOR BUENO DA
VEIGA";
(A indicação do nome de Amador Bueno da Veiga para o Grupo Escolar da Vila de São Geraldo
justifica-se por a mesma. Naquela heróica plêidade constituida pelos moradores de Piratininga, o seu
nome foi uma verdadeira bandeira sob cuja sombra, reuntram-se os contingentes paulistas que
destemerosamene revidaram as ofensas e a ignominiosa conduta dos Emboabas no Capão da
Traição.
O já então famoso caminho do Vale do Paraiba tornou-se mais célebre quando Amador Bueno da
Veiga, o "Cabo Mayor e Defensor da Pátria" palmilhou-o à frente das hostes paulistas. Com toda
certeza a Vila de São Geraldo sentir-se-á orgulhosa em inscrever no frontespício do seu Grupo
Escolar o nome do heroico e valoroso chefe).
Grupo Escolar Rural de Coruputuba, em Pindamonhangaba - GRUPO ESCOLAR RURAL -
"ANTONIO BICUDO LEME".
(Pindamonhangaba foi fundada por volta de 1690, pelo Capitão Antonio Bicudo Leme, cujo espirito
realizador reuniu em torno de si o irmão  Braz Esteves Leme e seus genros João Correia de
Magalhães e Pedro de Magalhães, além de um filho, Manoel da Costa Leme.
Assinala Pedro Taques na Nobillarquia Paulistana que, graças aos esfôrços do Capitão Antonio
Bicudo Leme e de sua familia, El Rei D. João V concedeu a Bom Sucesso de Pindamonhangaba o
título de Vila. Era um dos primeiros serviços prestados a Pindamonhangaba, justo pois que um de
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seus grupos escolares ostente o nome do Capitão Antonio Bicudo Leme).
Grupo Escolar de Natividade da Serra - GRUPO ESCOLAR "FIGUEIRA DE TOLEDO."
(Em meados do século XIX, José Lopes Figueira de Toledo viu seus esforços coroados pela elevação
da antiga Capéla do Rio do Peixe à categoria de Freguezia, graças à lei provincial n. 33, de 24 de
abril de 1858.
Não eram ainda decorridos 10 anos, quando a 18 de abril de 1863, Natividade ganhou o título de Vila,
desmenbrando-se de Paraibuna.
A história primitiva de Natividade da Serra, surge Figueira de Toledo como um pioneiro trabalhador e
batalhador. Justo é pois que o seu nome impregue de tradição o grupo escolar de Natividade da
Serra).
Grupo Escolar de Cesário Lange, em Tatuí - GRUPO ESCOLAR "CESÁRIO LANGE";
( O nome de Cesário Lange já lembrava o seu valor a as suas realizações, porem, agora ele passará
definivamente a expressar a justa homenagem de que é merecedora a figura ilustre e singular cuja
personalidade encheu de vida, de atividades e de operosidade a cidade de Tatui).
Grupo Escolar de Brigadeiro Tobias, em Sorocaba - GRUPO ESCOLAR "BRIGADEIRO TOBIAS";
(Nada mais justo do que confirmar o nome do Brigadeiro Tobias neste Grupo Escolar de Sorocaba,
cenário agitado na revolução de 1842, em cujos acontecimentos o valoroso militar e digno homem
público desempenhou papel ativo e saliente).
Grupo Escolar de Santa Rosália, em Sorocaba - GRUPO ESCOLAR "SANTA ROSALIA";
(Confirmando em Santa Rosália, o nome do seu grupo escolar, firma-se mais uma vez o objetivo
inicial da sua denominação: - gravar perenemente o nome da Patrona de Palermo, a milagrosa
solitária do monte Pelegrino, cujas relíquias são veneradas em todo o mundo).
Grupo Escolar Rural da Estação de Rodovalho, em São Roque - GRUPO ESCOLAR RURAL
"COMENDADOR RODOVALHO";
(O nome do Comendador Rodovalho, inscrito neste grupo escolar relembrará os beneficios que
prestou a esta região com o seu gênio empreendedor e com a realização de suas dinâmicas
atividades. Na Estrada de Ferro Soracabana, uma estação já ostenta o seu nome e agora este grupo
escolar, transmitirá aos alunos que por lá passarem, a historia dos seus meritos e do seu valor).
Grupo Escolar Rural de Varnhagem, em Araçotaba da Serra - GRUPO ESCOLAR RURAL "ADOLFO
DE VARNHAGEN";
(Denominando grupo escolar Adolfo Varnhagen o Grupo Escolar Rural de Varnhagen, em Araçalaba
da Serra, o Estado de São Paulo, vem, mais uma vez, homenagear o admirável autor da "História
Geral do Brasil", que através de uma vida inteiramente  dedicada à sua Pátria, erigiu um dos maiores
monumentos da nossa literatura e da nossa historiografia, elucidando inúmeros pontos de nosso
passado, até sua época ainda obscuros e cheios dúvidas.
Mais do que justo, é necessário e imprescindivel que o seu nome lembre em um grupo escolar a
nossa gratidão pela sua magnifica obra).
Grupo Escolar de Tapiraí, em Piedade - GRUPO ESCOLAR "VICENTE GARCIA";
(Dando a seu estabelecimento de ensino primário o nome de Grupo Escolar Vicente Garcia, Piedade
renderá homenagem ao magnânimo vulto de seu passado que, concedendo terreno para o
patrimônio de primitiva Capela, elevada sob a invocação de Nossa Senhora da Piedade, consolidou a
situação de Nossa Senhora da Piedade, consolidou a situação insegura daquela povoação incipiente.
Outros nomes enfileiram-se aos de Vicente Garcia, mas entre todos é este o mais preponderante e
portanto o mais indicado para que Piedade renda um tributo de gratidão aos seus fundadores).
Grupo Escolar de Boituva - GRUPO ESCOLAR "CORONEL JOSÉ CAMPOS DE ARRUDA
BOTELHO";
(Ao Coronel José Campos de Arruda Botelho deve Boituva sua ereção a Vila, em 1906, além de
inúmeros outros benefícios como a doação de terras para o levantamento de utilidades públicas que
até hoje servem aos seus moradores e aos habitantes da vizinhança, justo pois que o seu nome
ornamente o grupo escolar de Boituva, a cuja administração e progresso dedicou-se
carinhosamente).
Grupo Escolar de Jumirim, em Tietê - GRUPO ESCOLAR "HERCULES FLORENCE";
(Inscrevendo o nome de Hércules Florence no Grupo Escolar de Jumirim será prestado um tributo a
quem realmente o merece. Em príncipios do século passado, repetindo a proeza dos bandeirantes,
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Hercules Florence partiu, em monção, Tietê abaixo, em direção a Mato-Grosso, e graças aos seus
dotes artisticos, pôde fixar em magnificas pinceladas vários aspectos de nosso interior: mata-virgem,
campos, portos fluviais, pousos à beira das estradas, plantas, animais, etc.. legando-nos precioso
material iconográfico.
Deixou, além disso, o admiravel livro "Viagem Fluvial do Tietê ao Amazonos, de 1825-1829", que
mereceu uma tradução e um prefácio do Visconde de Taunay, e que ainda recentemente foi de novo
editado para que não perdêssemos tão preciosa documentação sobre o Brasil".
Justissimo pois que o seu nome seja inscrito em um grupo escolar de Tiete, a tradicional passagem
dos bandeirante, tambem cruzada em principios do século XIX por Hércules Florence).
Grupo Escolar de Macaubal, em Monte Aprazível - GRUPO ESCOLAR "PORFIRIO PIMENTEL";
(No passado de Monte Aprazível, antiga povoação de Agua Limpa, avutia o nome de seu fundador o
Capitão Porfirio Pimentel, que, radicado na região, ali desenvolveu suas atividades, impregnando-a
com as caracteristicas de um progresso baseado sempre em trabalho henosivo e construtivo.
Merece portanto o seu nome ser inscrito no portal do Grupo Escolar por onde passam os futuros
cidadãos de Monte Aprazível).
Grupo Escolar de General Salgado - GRUPO ESCOLAR "GENERAL SALGADO";
( O nome do General Salgado está profundamente gravado no coração dos paulistas e de todos
brasileiros que, em 1932, acompanharam o desenrolar da Revolução Constitucionalista, desabafo
incontido daqueles que desejavam para o Brasil a segurança dos principios democráticos e o bem-
estar de um regime politico, onde imperassem os ideais de um povo livre, governado por seus eleitos,
escolhidos tambem livremente.
Na pessoa do General Salgado, juntavam-se os atributos de patriota, de idealista e de militar que
sacrificou vida pelo bem da Pátria. Nada mais justo que seu nome lembre nesse Grupo Escolar
aquele destino glorioso, dignificante exemplo para quem por ali passar).
3.º Grupo Escolar de São José dos Campos - GRUPO ESCOLAR "ANGELO DE SIQUEIRA
AFONSO";
Grupo Escolar de Sant'Ana do Paraíba, em São José dos Campos - GRUPO ESCOLAR
"FRANCISCO JOÃO LEME;
(Iniciada no século XVI por um aldEamento de indios Guaianazes, emigrados de Piratininga, e
congregados pelo Padre José de Anchieta nas margens do Rio Paraiba, a chamada Vila Velha pouco
tempo existiu. Em meados do século seguinte, Angelo de Siqueira Afonso e Francisco João Leme
solicitaram sesmarias naquele local, levantando ali a primeira matriz. Seus esforços frutificaram e
dentro de poucos anos a pequena povoação já apresentava um aspecto de progresso, reunindo
vários fogos e muitas propriedades rurais.
Os nomes dos fundadores da atual São José dos Campos irão com justiça perpetuar o primeiro
capitulo da sua história dos frontespicios dos grupos escolares de São José dos Campos e de
Santana do Paraiba).
Grupo Escolar de Santa Branca - GRUPO ESCOLAR "BARÃO DE SANTA BRANCA";
(Francisco Lopes Chaves, Barão de Santa Branca, está intimamente ligado ao passado da cidade de
Santa Branca, cujo nome ornamentou-lhe o título nobiliárquico, concedido por D. Pedro II. Dotado de
grandes virtudes civicas chefiou o Partido Conservador naquela região, militando na política do País,
através da qual teve oportunidade de prestar ótimos serviços ao Brasil. Foi um abolicionista
incondicional e seu magnânimo coração benficiou largamente os moradores de Santa Branca, onde
até hoje sua memoria é venerada e abençoada. A denominação Grupo Escolar Barão de Santa
Branca vem homenagear e mais uma vez reverenciar o brilhantismo da sua vida util e eficiente).
Grupo Escolar do Bairro de São João, em Jacarei - GRUPO ESCOLAR "BARÃO DE JACAREÍ";
(Bento Lúcio Machado, primeiro Barão de Jacareí, distinguiu-se pelas suas obras de caridade e pelos
empreendimentos que impulsionaram a já próspera região vizinha de Jacareí. Ali faleceu em 8 de
novembro de 1857, dignificado pela Corôa de Barão com grandeza, concedida pelo Imperador D.
Pedro II, em virtude de seus méritos e de seu valor.
Justifica-se pois amplamene que o seu título; - Barão de Jacareí - seja a nova denominação do Grupo
Escolar do Bairro de São João, na cidade de Jacareí, para cujo progresso tanto contribuiu).
Grupo Escolar do Preventório de Jacareí - GRUPO ESCOLAR "LAMARTINE DELAMARE";
(O nome de Lamartine Delamare Nogueira da Gama impõe-se na escolha para designação do Grupo
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Escolar do Preventório de Jacareí, graças aos seus méritos e qualidades de educador, alta e
sacrosanta missão à qual se dedicou carinhosamente naquela cidade, cujos moradores sentir-se-ão
honrados e desvanecidos ao terem o nome de Lamartine Delamare, lembrando naquele grupo um
grande amor e uma profunda dedicação pela juventude de Jacareí").
Grupo Escolar de Vila Prado em São Carlos - GRUPO ESCOLAR "BISPO DOM GASTÃO";
(As virtudes de Dom Gastão Liberal Pinto, o ilustre prelado que, na Diocese de São Carlos, durante
todo o Episcopado, tão bem soube espalhar benefícios espirituais, físicos e morais entre as ovelhas
apascentadas pelo seu báculo de bom pastor, é uma das muitas justificativas para que seu nome,
nimbado de uma piedosa auréola e revestido com santidade de um sacerdócio inteiramente dedicado
a uma divina missão, perpetue, neste Grupo Escolar, um pouco da imensa gratidão do povo de S.
Carlos pelo seu nobre antistete).
Grupo Escolar de São Vicente - GRUPO ESCOLAR "CAPITÃO-MÓR GONÇALO MONTEIRO";
(Ocupando a suprema direção da Capitania de São Vicente entre 1533 e 1538, como seu primeiro
Capitão-Mór, Gonçalo Monteiro iniciou a série valorosa dos administradores coloniais da célebre
região cujos habitantes fariam durante os séculos XVI e XVII a grandeza territorial do Brasil.
Governando a nova terra, concedendo sesmarias, provendo oficios e encargos, harmonizando as
querelas e tendências iniciais, interferindo no apaziguamento das tribos vizinhas, muitas vezes
ferozes pela sua belicosidade, Gonçalo Monteiro começou a administração e deu orientação segura à
Capitania que no século XX veio a constituir o nosso progressista Estado. Justa homenagem é
possuir São Vicente, a primeira Vila do Brasil, o nome do Capitão-Mór Gonçalo Monteiro gravado em
seu Grupo Escolar).
Grupo Escolar de Itariri, em Itanhaem - GRUPO ESCOLAR "PADRE LEONARDO NUNES";
(Para justificar a denominação do Grupo Escolar de Itarirí como Grupo Escolar Padre Leonardo
Nunes é suficiente transcrevermos as palavras do Padre José de Anchieta: - "Com as pregações e
vida exemplar do padre Leonardo Nunes começou Deus a mover e trazer à confissão de seus
pecados os moradores daquela Capitania (São Vicente), que os deles trabalhavam por apartar de
seus vícios, uns casando-se com índias que tinham por mancebas, outros afastando-se delas,
buscando-lhes maridos; outros vivendo bem em seu estado matrimonial e todos com grande espanto
de si, conhecendo a cegueira em que tinham vivido".
Conhecido tambem pelo nome de Abarabebê - Padre Voador - Leonardo Nunes exerceu benéfica
ação, principalmente no litoral e na região de Itanhaen).
Grupo Escolar de Pompéia, em Santos - GRUPO ESCOLAR "MARQUES DE SÃO VICENTE";
(A denominação Grupo Escolar Marquês de São Vicente, impõe-se na cidade de Santos, não só por
ser o ilustre homem público, Dr. José Antonio de Pimenta Bueno, dela originário, mas também por
que prestou inestimaveis serviços ao nosso País.
Formado em direito pela Academia de São Paulo, exerceu em Santos, os cargos de Juiz de Fora e
Juiz da Alfândega. Logo depois desempenhou o cargo de Juiz de Direito da Comarca de São Paulo.
Desembargador da Relação no Maranhão, em 1844, e na Corte, em 1847, aposentou-se com as
honras de Ministro do Supremo Tribunal de Justiça.
Foi presidente da Provincia do Rio Grande do Sul, e tambem da de Mato Grosso, Deputado Geral em
1845, exerceu tambem em 1853 a Senatoria. Ministro dos Estrangeiros e Ministro interino da Justiça
em 1847, desempenhou ainda os cargos de Presidente do Conselho e de Ministro Plenipotenciário no
Paraguai, onde prestou valiosos serviços ao Brasil.
Suas realizações foram notaveis no campo da politica, da administração, da economias e em vários
outros setores e sempre as fez de maneira brilhante graças a raras qualidades de inteligência e de
cultura, Como patrono de um dos seus grupos escolares, Santos homenageará assim a um dos seus
mais dignos filhos).
Grupo Escolar de Cubatão, em Santos - GRUPO ESCOLAR "JULIO CONCEIÇÃO".
(Dando ao Grupo Escolar de Cubatão o nome de Júlio Conceição, a cidade de Santos renderá tributo
ao gênio empreendedor do ilustre varão dedicado ao bem público e cujas obras de caridade até hoje
são lembradas pelos santistas. Suas realizações no campo da assistência social ainda refletem
benefícios através do Instituto Escolástica Rosa e de outras instituições da cidade litorânea, que têm
por objetivo mitigar as penas e os sofrimentos alheios. Justo pois que o seu nome seja dado ao atual
grupo escolar de Cubatão).
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4.º Grupo Escolar de Rio Claro - GRUPO ESCOLAR "BARÃO DE PIRACICABA";
(Antonio Pais de Barros, primeiro Barão de Piracicaba, foi um dos pioneiros da cultura do café no
Estado de São Paulo, em sua fazenda São João do Rio Claro, tendo ainda prestado ótimos serviços
como Deputado às Cortes Portuguesas (1821-1822) e na Assembléia Geral (2.ª Legislatura - 1830-
1833).
Deputado à Assembléia Provincial na 1.ª, 4.ª e 6.ª Legislaturas, apresentou o projeto de uma estrada
de ferro ligando São Paulo a Santos. Tais méritos possuia que D. Pedro II o agraciou com o título de
Barão de Piracicaba. Nada mais justo que seu nome seja dado ao 4.º Grupo Escolar de Rio Claro).
Grupo Escolar de Ipeúna, em Rio claro - GRUPO ESCOLAR "DESEMBARGADOR MANUEL JORGE
RODRIGUES";
(Entre os muitos títulos que credenciam o nome de Manuel Jorge Rodrigues para patrono deste
Grupo Escolar enumeram-se apenas os seguintes; Desembargador, Diretor da tradicional Escola
Normal da Praça da República em São Paulo, membro do Conselho de Instrução Pública e Juiz de
Direito de Rio Claro onde teve a oportunidade, através de seus conhecimentos jurídicos, de executar
com grande serenidade a dificil missão de ajudar a Justiça).
Grupo Escolar de Brotas - GRUPO ESCOLAR "D. FRANCISCA RIBEIRO DOS REIS";
(Dona Francisca Ribeiro dos Reis foi em 1840 a fundadora de Brotas. Dotada de um intimo piedoso,
fez erigir uma Capela sob a invocação de Nossa Senhora das Dores, em terreno de sua propriedade,
parte integrante da chamada Fazenda Velha. Em redor do pequeno templo, juntaram-se os
moradores da região, dando inicio a pequeno núcleo de povoamento, origem da atual cidade. Justo
pois que Brotas tenha o nome da sua fundadora, d. Francisca Ribeiro dos Reis, em um dos seus
grupos escolares).
Grupo Escolar de Itapuí - GRUPO ESCOLAR "MANUEL RODRIGUES FERREIRA";
(Manuel Rodrigues Ferreira em companhia de sua esposa, d. Avelina Augusta Ferreira do Amaral,
constituiram dois lídimos paradigmas dos heróicos bandeirantes de São Paulo, pois foram eles que
em fins do seculo passado chegaram a região onde hoje se levanta Itapuí e desbastando o sertão
rude e agreste e derrubando as matas, ali formaram a primeira fazenda de café e construiram a
primeira casa de tijolos, quando graças aos seus esforços e aos de sua familia, se constituiu o nucleo
originário da cidade. Justo pois que Manuel Rodrigues Ferreira, cuja ação honesta, operosa e
realizadora, até hoje fecunda através do trabalho de seus descendentes, a boa terra de Itapuí, seja
indicado para este grupo escolar).
Grupo Escolar da Fazenda Ermidia, em Jundiai -  GRUPO ESCOLAR "RAFAEL DE OLIVEIRA";
(O nome de Rafael de Oliveira salienta-se no passado de Jundiaí como fundador da povoação
seiscentista, da qual se originou um dos mais prosperos centros industriais no atual Estado de São
Paulo. Bandeirante cheio de glorias, Rafael de Oliveira muitas vezes se internou pelo sertão,
contribuindo para a conquista do imenso território que o Brasil de hoje ostenta orgulhoso do seu
passado.
Como administrador, Rafael de Oliveira durante o século XVII desempenhou quase todos os cargos
de relevância na Câmara da Vila de São Paulo: Almotacel, Vereador e Procurador do Conselho.
Tronco originário de inúmeros paulistas e aureolado com uma vida útil e inteiramente votada ao bem
público, é justo que seu nome lembre aos jundiainses um pouco de seu passado e da gloriosa
história de São Páulo).
Grupo Escolar da Ponte São João, em Jundiaí - GRUPO ESCOLAR "PEDRO DE OLIVEIRA";
(Pedro de Oliveira manteve a tradição de sua familia em bem servir ao Brasil. Bandeirante do século
XVII, seu nome prende-se intimamente à história de Jundiaí nos seus primórdios. Radicado na antiga
povoação dedicada a Nossa Senhora do Desterro, tanto ele como seus descendentes muito fizeram
pelo desenvolvimento e pelo progresso daquela região. Como bom paulista, internou-se varias vezes
no sertão, vindo a falecer numa dessas penetrações, graças as quais os celebérrimos "gigantes de
botas" fizeram recuar o não menos afamado Meridiano das Tordesilhas.
Com seu nome em um dos grupos escolares, Jundiaí renderá homenagem à sua tão bela quão
heróica história).
Grupo Escolar de Jarinú, em Atibaia - GRUPO ESCOLAR "JERONIMO DE CAMARGO";
Fundando Atibaia na segunda metade do século XVII o paulista Jerônimo de Carmago, cujas
atividades politicas e administrativas ficaram bem marcadas na Câmara da Vila de São Paulo, onde
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exerceu varios cargos de relevância, bem merece seja dado seu nome ao Grupo Escolar de Atibaia,
que a ele deve o seu próprio nascimento).
Grupo Escolar de Murungaba, em Itaiba - GRUPO ESCOLAR "ANTONIO RODRIGUES DA SILVA";
(Salenta-se na história de Itatiba o nome de Antonio Rodrigues da Silva, primitivo habitante da região.
Graças aos seus esforços, elevou-se por volta de 1814 uma capela na margem do Ribeirão
Cachoeira, tendo como patrona Nossa Senhora do Belem. Todos os domingos  e dias santos, a
missa atraia para a capela os moradores da vizinhança e dentro em pouco ali surgia um pequeno
centro donde se irradiou a atual Itatiba. Justo, pois, que o nome de Antonio Rodrigues da Silva
lembre aos itatibenses os primórdios do seu passado).
Grupo Escolar de Santa Rita, em Guaratinguetá - GRUPO ESCOLAR "EMBAIXADOR RODRIGUES
ALVES";
(Ainda está bem viva na memória de Guaratinguetá, de São Paulo e do Brasil, a perda irreparavel do
Embaixador José de Paula Rodrigues Alves que, continuando a tradição de sua família em ser útil ao
Brasil, desempenhou-se adimiravelmente no estrangeiro, das varias missões a ele confiados pelo
nosso Govêrno.
Representando sua pátria em outras nações, sempre elevou o nosso País com a sua conduta de
homem culto, inteligente e de acendrado patriota. Justo pois que Guaratinguetá, sua cidade natal,
homenageie-lhe a memória, dando ao grupo escolar de Santa Rita o nome de Grupo Escolar
Embaixador Rodrigues Alves).
Grupo Escolar de itagaçaba, em Cruzeiro - GRUPO ESCOLAR "SARGENTO-MOR ANTONIO
LOPES DA LAVRE";
(Nada mais justo prestar Cruzeiro esta homenageia ao seu fundador, o Sargento-Mór Antônio Lopes
da Lavre, que em 1781 elevou uma capela sob a invocação de Nossa Sanhora da Conceição, núcleo
da atual cidade de Cruzeiro. Não fosse o espirito tão piedoso quão empreendedor de Lopes da Lavre,
não veria talvez o século XVIII surgir mais uma povoação brasileira, nascedouro do atual município
de Cruzeiro. Bem cabe pois o seu nome neste grupo escolar).
2.º Grupo Escolar de Presidente Prudente - Grupo Escolar "CORONEL JOSÉ SOARES
MARCONDES";
Grupo Escolar de Anhumas, em Presidente Prudente - Grupo Escolar "CORONEL FRANCISCO
WITHACKER";
(Na ainda recente fundação de Presidente Prudente, que data de 1917 avultam os nomes do Coronel
Francisco Whitacker e do Coronel José Soares Marcondes.
Enquanto o Cel. Francisco de Paula Goulart iniciava o desbravamento das matas, quando os trilhos
da Estrada de Ferro Sorocabana atingiam apenas a cidade  de Indiana, cuidou o Cel. José Soares
Marcondes da colonização para a qual levou auxílio, contribuindo de modo acentuado para o
progresso daquela que futuramente seria considerada a Capital da Alta Sorocabana. Justo pois que
seus nomes sejam inscritos nos grupos escolares da cidade).
Grupo Escolar de Alvares Machado - GRUPO ESCOLAR "ALVARES MACHADO";
(Justifica-se plenamente a designação Grupo Escolar Álvares Machado para o atual grupo escolar da
cidade de Alvares Machado, porque o nome do ilustre parlamentar da época do Império inscreveu-se
nas páginas da história do Brasil e também nas páginas da história de São Paulo, através de uma
vida inteiramente dedicada ao bem público.
Francisco Álvares Machado de Vasconcelos, além de médico generoso e caritativo, ocupou altos
cargos administrativos, como a presidência da Provincia do Rio Grande do Sul, onde poude
desenvolver influência benéfica e salutar para o apaziguamento da luta fratricida que assolava o solo
gaucho. Batalhando pela proclamação da maioridade de D. Pedro II, prestou tambem valioso serviço
ao Brasil).
Justo pois que seu nome seja inscrito no Grupo Escolar de Álvares Machado, município que já muito
se orgulha de ser assim denominado).
Grupo Escolar Rural da Usina Bellodi (Bairro do Côco), em Jaboticabal - GRUPO ESCOLAR RURAL
"SABINO SOARES DE CAMARGO";
(O nome de Sabino Soares de Camargo prende-se intimamente ao histórico de Monte Alto, pois foi
em sua residência à rua do Comércio, esquina da rua Herculano Livramento, onde funcionou a
primeira Câmara Municipal da cidade.
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Nada mais justo pois que seu nome seja inscrito em um dos grupos escolares de Monte Alto).
Grupo Escolar do Bairrinho , em Piraricaba - GRUPO ESCOLAR "CAPITÃO ANTONIO CORREIA
BARBOSA";
Grupo Escolar de Campestre, em Piracicaba - GRUPO ESCOLAR "PADRE JOÃO MANUEL DA
SILVA";
Grupo Escolar de Divisa, em Piracicaba - GRUPO ESCOLAR "FELIPE CARDOSO";
Grupo Escolar Rural de Dois Côrregos, em Piracicaba - GRUPO ESCOLAR RURAL "PEDRO
MORAES CAVALCANTI";
(A história de Piracicaba pemite que se busquem em seu brilhante passado nomes de patronos para
seus vários grupos escolares.
Foi o Capitão Antonio Correia Barbosa, apelidado o Povoador quem doou e demorcou o pátio
primitivo, onde se ergueram a capela e as primeiras construções do povoado. Sob a invocaçõa de
Nossa Senhora dos Prazeres, teve a capela como seu primeiro pároco o padre João Manuel da Silva
e dentre os contemplados com as primeiras sesmarias estavam Pedro Moraes Cavalcanti e Felipe
Cardoso, tendo sido este último quem abriu a estrada entre Itú e a própria Piracicaba.
Justo pois que seus nomes sejam dados aos seus grupos escolares).
Grupo Escolar de Mombuca, em Capivari - GRUPO ESCOLAR "BISPO DOM MATEUS.";
(Não bastassem as beneméritas atividades e as santas virtudes de Dom Mateus de Abreu Pereira,
4.º Bispo de São Paulo, que se refletiram não só em seu cargo eclesiástico, mas tambem quando
ocupou o Govêrno Civil de São Paulo, como Governador Interino (1808 a 1819) e quando integrou o
Governo  Provisório, logo após a Proclamação da Independência - para a qual acentuadamente
concorreu - argumentar-se-ia ter sido ele o criador da Capéla de S. João Batista, em Capivari, pelo
ato de 5 de julho de 1820, benemerência suficiente para justificar a indicação de seu nome para o
grupo escolar de Mombúca, em Capivarí).
Grupo Escolar da Vila de Ribeirão dos Pintos, em Salto Grande - GRUPO ESCOLAR "CORONEL
PEDRO SILVIO";
(Homenagendo o Coronel Pedro Silvio Pocai com a escôlha de seu nome para o grupo escolar da
vila de Ribeirão dos Pintos, a cidade de Salto Grande renderá tributo à memória de seu fundador,
falecido em 1913 após laboriosa e fecunda existência, devotada ao bem e progresso da região. Justo
pois a nova denominação do Grupo Escolar da Vila de Ribeirão dos Pintos ou seja Grupo Escolar
Coronel Pedro Silvio).
Grupo Escolar de São Pedro do Turvo - GRUPO ESCOLAR "JORGE TEODORO DE SOUZA";
(Adotando o nome do sertanista José Teodoro de Souza para seu grupo escolar, São Pedro do Turvo
recordará a ação do intrépido bandeirante do século XIX que, por volta de 1856, levantou um arraial
naquela região, fazendo erigir um capéla, na qual os devotos levantavam preces a São Pedro e a
São João. - Prevaleceu porém o nome do primeiro que se estendeu à povoação, aumentada em
pouco tempo com novos moradores.
É bem justo que José Teodoro de Souza tenha o seu nome no Grupo Escolar da cidade que fundou).
Grupo Escolar de Sapecado, em São José do Rio Pardo - GRUPO ESCOLAR "EUCLIDES DA
CUNHA";
(Não é necessária uma justificativa para que São José do Rio Pardo ostente no atual grupo escolar
de Sapecado o nome de Euclides da Cunha, pois ela se impõe por si mesma, cheia de autoridade, de
razão e de justiça. Homenagear o ilustre homem de letras, autor laureado de "Os Sertões" e cuja vida
prendeu-se tão intimamente a São José do Rio Pardo, é dever de todos os que por alí passarem).  
Grupo Escolar de Itajobí - GRUPO ESCOLAR "IGNACIO DA COSTA";
(Foi em 1884 que Ignacio Nantes da Costa e sua esposa D. Carlota Luiza de Jesus, doaram a Nossa
Senhora da Aparecida um quarto de légua da Fazenda Campo Alegre. Já existia um certo
desenvolvimento do povoado, conhecido com o nome de Campo Alegre para uns e do Campo Triste
para outros. A concessãode Ignacio Nantes da Costa possibilitou-lhe, porém, maior impulso até que,
em 1906, foi elevado a Distrito de Paz, recebendo a denominação de Itajobi. Justo é, portanto, que
Itajobi póssua um grupo escolar com o seu nome: - Grupo Escolar Ignacio da Costa.)
Grupo Escolar de Novo Horizonte - GRUPO ESCOLAR "PEDRO TEIXEIRA DE QUEIROZ";
(Nascido em Capão Bonito de Paranapanema, formado na Escola Modelo Complementar de
Itapetininga, em 30 de novembro de 1903, o Prof. Pedro Teixeira de Queiroz lecionou em Ibitinga e
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Jaú inicialmente, mudando-se para Novo Horizonte em dezembro de 1910 e alí permaneceu no
magistério até 1935, quando se aposentou, vindo a falecer no ano seguinte. Permaneceu, portanto,
25 anos naquela cidade, derramando benecificios através dos predicados de uma grande alma e de
um bondoso coração. Afável, modesto, simples, patriota inteiramente dedicado ao mister sublime de
preparar as gerações brasileiras, sua memória é venerada em Novo Horizonte que, dando ao seu
grupo escolar o nome de Pedro Teixeira de Queiroz, nada mais fará do que pagar uma divida de
gratidão).
Grupo Escolar de Santa Adélia - GRUPO ESCOLAR "DOUTOR LUIZ DUMONT";
(Foi justamente o engenheiro Luiz Dumont quem doou o patrimônio para Santa Adélia, tendo sido um
dos primeiros agricultores da zona que, graças aos seus esforços, muito progrediu. Era proprietário
da grande Fazenda Agricola Santa Sofia, tendo o seu vulto se projetado no passado da cidade e de
tal modo impressionado à sua época que a própria cidade tomou, como era seu desejo, a
denominação de Santa Adélia, em homenagem a uma de suas filhas. Tendo dedicado grande amor a
essa terra e muito contribuido para o seu devenvolvimento, justo é que o nome do Dr. Luiz Dumont
seja inscrito no frontespicio do seu grupo escolar).
Grupo Escolar de Orlândia - GRUPO ESCOLAR "CORONEL FRANCISCO ORLANDO";
(No Histórico de Orlândia, salienta-se a figura inconfundivel do Coronel Francisco Orlando Diniz
Junqueira, pioneiro, naquela zona, do plantio do café e proprietário de muitas terras que bem soube
aproveitar com a agricultura, contribuindo assim para o desenvolvimento não só da região próxima de
Ribeirão Preto, como tambem do proprio  Estado de São Paulo e do Brasil. É justo pois que o seu
nome, em homenagem aos préstimos de que lhe é grande devedora a cidade de Orlândia, seja
inscrito no frontespicio de um de seus grupos escolares).
Grupo Escolar de Duartina - GRUPO ESCOLAR "BISPO DOM DUARTE DA COSTA";
Grupo Escolar de Gália - GRUPO ESCOLAR "CORONEL EDUARDO DE SOUZA PORTO";
(Confirmando a homenagem prestada pela Companhia de Estrada de Ferro ao ilustre Prelado Dom
Carlos Duarte da Costa, dando áquela estação férrea o nome de Duartina, quando aquele
benemérito e insigne antistete, presidiu a instalação da Paróquia de Santa Luzia, nada mais acertado
agora do que o grupo escolar de Duartina tomar o seu nome : - Grupo Escolar Bispo Dom Duarte da
Costa, primeiro alto dignatário da Igreja, a visitar e abençoar a cidade).
Completando, justo é tambem possuir Gália, em um de seus grupos escolares, o nome do Coronel
Eduardo Souza Porto, um dos "bandeirantes do progresso desta próspera região", no dizer acertado
de Pedro E. Valin).
Grupo Escolar de Alvaro de Carvalho, em Garça - GRUPO ESCOLAR "ALVARO DE CARVALHO";
(Nada mais justo que a homenagem, já prestada à figura ilustre e benemérita de Alvaro de Carvalho,
se estenda tambem ao grupo escolar desta localidade, consagrada à sua memória, dando-se pois a
mesma designação para o grupo Escolar de Alvaro de Carvalho.
O esclarecido estadista e prestigioso politico, que honrou o Senado da República, ocupando uma das
cadeiras do Estado de São Paulo, é um dos melhores modelos de homem público, pelas suas
qualidades intelectuais e morais e pelo seu alevantado patriotismo).
Grupo Escolar de Presidente Alves - GRUPO ESCOLAR "CORONEL JOSÉ GARCIA";
(Para o Grupo Escolar de Presidente Alves, impõe-se o nome do Coronel José Garcia, pioneiro da
zona e desbravador das chamadas terras de Jacutinga, cerca de 3.000 alqueires que constituiam seu
vasto patrimônio. - Ainda nos fins do século passado, muito antes portanto que já tivessem chegado
os trilhos da Sorocabana, José Garcia já fazia brilhar a primeira luz civilizadora no sertão de
Jacutinga, fato que justifica de sobra a indicação de seu nome para patrono deste grupo escolar).
Grupo Escolar de Serra Negra - GRUPO ESCOLAR "LOURENÇO FRANCO DE OLIVEIRA";
(Foi em  meados do século XIX que Lourenço Franco de Oliveira fundou a Fazenda das Três Barras,
desbravando as matas ínvias e desconhecidas da região. Juntou-se aos moradores da redondeza
que, embora residindo a longa distância, sentiram o seu benéfico influxo e, após escolher uma das
fraldas da chamada Serra Negra, por eles auxiliado fez ali elevar uma capela sob a invocação de
Nossa Senhora do Rosário. Em frente à capela erigiu uma casa que, junto a outras, logo depois
construidas, constituiu o núcleo originário da atual Serra Negra. Justo pois que seu nome seja inscrito
no atual Grupo Escolar de Serra Negra).
Grupo Escolar Rural de Santo Antônio do Jardim, em Pinhal - GRUPO ESCOLAR RURAL
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"ROMUALDO DE SOUZA BRITO";
(As terras onde Romualdo de Souza Brito, sua esposa e outros membros de sua familia, abriram uma
fazenda no inicio do século passado, constituiram o núcleo primordial do atual Municipio de Pinhal.
Aos 27 de dezembro de 1849, em escritura pública, Romualdo doou um patrimônio para uma capela
erecta sob a invocação do Divino Espirito Santo. Eram cerca de 40 alqueires, pertencentes à
chamada Fazenda Pinhal e daí se originou a progressista cidade do século XX. Justo pois que Pinhal
tenha, em seu grupo escolar, o nome de Romualdo de Souza Brito).
Grupo Escolar de Pedreira - GRUPO ESCOLAR "CORONEL JOÃO PEDRO DE GODOY MOREIRA";
(O nome do Coronel João Pedro de Godoy Moreira impõe-se na História de Pedreira, não só como
seu fundador, mas também como seu grande benemérito. Fazendeiro na região, desbravador de
matas e de selvas ainda virgens, João Pedro de Godoy Moreira, descendente daquele valoroso
Baltazar de Godoy, cujo nome se prende intimamente à história quinhentista de Piratininga, seguiu o
exemplo do ancestral, fazendo surgir, em pleno sertão, o povoado e depois a Vila de Pedreira, hoje
famosa cidade pelo seu passado e pela sua produção cafeeira de decênios atrás. Justo pois que o
seu nome lembre aos moradores de Pedreira a sua vida honrada e inteiramente dedicada áquela
cidade).
Grupo Escolar Rural de Joaquim Egídio, em Campinas - GRUPO ESCOLAR RURAL "FRANCISCO
BARRETO LEME";
(Impõe-se a Campinas homenagear e reverenciar a figura austera e veneranda de seu fundador,
Francisco Barreto Leme, destemeroso iniciador da povoação localizada na chamada Campinas
Velha. Seus esforços, seu espirito pioneiro e outras qualidades ornamentais de sua personalidade
credenciaram-no como pioneiro, destemido e valoroso, verdadeiro bandeirante do século XVIII,
possibilitando o aparecimento do núcleo originário da Princeza do Oeste. E' com toda justiça que o
seu nome será inscrito no Grupo Escolar de Joaquim Egidio, o qual passará a ser denominado Grupo
Escolar Francisco Barreto Leme, para gáudio e orgulho de todos os campineiros).
Grupo Escolar de Souzas, em Campinas - GRUPO ESCOLAR "DR. THOMAZ ALVES";
(A figura do dr. Thomas Alves avultou na vida compineira como facultativo carinhoso e dedicado,
inteiramente integrado no divino afâ de curar. Fez jús ao aforisma hipocrático: - Divinus opus sedare
dolorem - e sua memória até hoje é abençoada pelos velhos campineiros que ainda se recordam dos
benefícios espalhados pelo seu grande saber na ciência médica e pela imensa bondade de seu
grande coração. Foi o amigo dos pobres dos desamparados e dos sofredores, a todos consolando e
mitigando dores, Justo, pois, que seu nome se inscreva em um dos grupos escolares de Campinas).
Grupo Escolar de Paulinia, em Campinas - GRUPO ESCOLAR - "DR. FRANCISCO DE ARAUJO
MASCARENHAS";
(Pesa ainda tristemente sobre a cidade Campinas, a perda irreparável do dr. Francisco de Araujo
Mascarenhas, médico ilustre, magnânimo e bondoso, que, graças ás suas virtudes e qualidades,
conquistou todos os corações dos campineiros. Sua obra permanece até hoje bem viva nos fastos da
cidade.
Na época da terrível epidemia de febre amarela que assolou Campinas, em principios deste século, a
dedicação e a coragem de Francisco de Araujo Mascarenhas salvaram muitas vidas e miligaram
muitos sofrimentos não só físicos mas tambem morais. Toda Campinas, emocionada e entristecida,
rendeu-lhe homenagem quando de sua morte, e agora sentir-se-á desvanecida e satisfeita em
possuir o seu nome no frontespicio de um de seus grupos escolares).
Grupo Escolar de Coqueiros, em Amparo - GRUPO ESCOLAR "FRANCISCO DA SILVEIRA
FRANCO";
(O nome de Francisco da Silveira Franco destaca-se na história de Amparo, como organizador,
administrador e benemérito.
Graças aos seus esforços, obteve Amparo uma capela curada em 1829, sendo 10 anos mais tarde
elevada a freguezia. Suas atividades cunharam de progresso a povoação que em breve passou a
influeciar vasta zona circunvizinha. Os membros de sua família prestaram e seus descendentes até
hoje prestam serviços a Amparo. Justo, pois, ser o nome de Francisco da Silveira Franco indicado
para um grupo escolar daquela cidade que tanto lhe deve).
Grupo Escolar da Estação, em Franca - GRUPO ESCOLAR "BARÃO DE FRANCA";
(Tão intimamente se prende o nome de José Garcia Duarte, Barão de Franca, à cidade do mesmo
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nome, que não seria justo deixar este municipio de ornamentar um de seus grupos escolares com o
seu nome. Os empreendimentos e realizações do Barão de Franca se fizeram sentir intensamente na
vida e no desenvolvimento daquela região, à qual dedicou grande parte de sua proficua existência.
Justo pois que o Grupo Escolar da Estação passe a ser denominado Grupo Escolar Barão de
Franca).
Grupo Escolar de Ituverava - GRUPO ESCOLAR "FABIANO ALVES DE FREITAS";
(Foi Fabiano Alves de Freitas quem, em 1815, levantou em suas terras uma capela dedicada à Nossa
Senhora do Carmo. Daí surgiu o nnúcleo inicial do povoado, elevado a freguezia em 1847 e a
município em 1855.
Não fosse o gesto inspirado de Fabiano Alves de Freitas, o século XIX não teria visto surgir aquele
pequeno povoado, hoje a bela cidade de Ituverava que justamente se orgulhará de possuir o nome
de seu fundador no grupo escolar).
Grupo Escolar Rural de Batatais - ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA (JUNIOR);
(Descendente de tradicional familia da alta Mogiana, em São Paulo, com ramificações nos Estados
de Minas Gerais e Goiaz, for Antonio Augusto Lopes de Oliveira (Junior), um dedicado servidor de
sua terra natal - Batatais, - patrocinando e participando sempre de todas as iniciativas que
importaram no seu progresso, sem pretender, entretanto, postos na sua administração. Trabalhou,
incessantemente pelo bem de seus conterraneos, sobretudo na assistência aos desprovidos de
recursos e na sua instrução. Interessou-se, porisso, de forma decisiva pela instalação de seu primeiro
grupo escolar, em 1911. Homem de costumes severos, porem de sentimentos generosos, de
inatacavel probidade, amigo sincero e leal, foi exemplo de dignidade, na vida pública e particular e
pelas suas qualidades era estimado e respeitado por todos, não só de sua terra, como dos municipios
vizinhos, pertencentes a todas as classes sociais. Justa, pois, é a homenagem que se lhe presta ao
inscrever-se seu nome no grupo escolar rural do Batatais).
1.º Grupo Escolar de Taquaritinga - GRUPO ESCOLAR "DOMINGUES DA SILVA";
(Na fundação de Taquaritinga, entre outros salientam-se as figuras de Sebastião, Andrelino e José
Domingues da Silva, valorosos pioneiros cujos esforços redundaram na fundação da cidade. Sua
colaboração unida ao trabalho de outros povoadores e moradores da região, deu impulso ao
povoado, hoje próspero municipio do Estado de São Paulo).
O nome Domingues da Silva em um dos grupos escolares de Taquiritinga assinalará a gratidão de
seus habitantes para com seu fundadores).
Grupo Escolar da Fazenda Itaquera, em Tabatinga - GRUPO ESCOLAR "NHONHÔ MAGALHÃES";
(Fundador da afamada Fazenda Itaqueré, indiscutívelmente o nome de Nhonhó Magalhães impõe-se
para patrono de seu grupo escolar. Não bastasse o valioso serviço de tê-la fundado, contribuiu
poderosamente para o progresso da região exercendo sobre ela uma atividade benéfica e realizadora
Verdadeiro bandeirante do século XX, espalhou imenso mar verde de café, em local onde
abundavam a mata e a selva virgens. Sua grande realização foi a fazenda Itaquerê, um dos marcos
da civilização do café em São Paulo, e um padrão sociológico, digno de ser visto, estudado e tambem
incluido na História de São Paulo. Nada mais justo pois que o seu nome seja inscrito no frontespício
do grupo escolar da Fazenda Itaquerê).
Grupo Escolar de Matão - GRUPO ESCOLAR "JOSÉ INOCÊNCIO DA COSTA";
Grupo Escolar de Dobrada, em Matão - GRUPO ESCOLAR "BENEDITO RAPOSO";
Grupo Escolar da Fazenda Boa Vista, em Matão - GRUPO ESCOLAR "DR. LEOPOLDINO MEIRA
DE ANDRADE";
(Nos arquivos da Municipalidade de Matão, consta terem sido seus fundadores e seus primeiros
habitantes José Inocencio da Costa e Benedito Raposo, desbravadores da mata espessa e
exuberante naquela região. Inicialmente conhecida como Bom Jesus das Palmeiras, foi designada
mais tarde Matão em virtude das grandes matas ali existentes.
Os nomes de seus dois primeiros moradores, estão portanto bem indicados, respectivamente, para
os Grupos Escolares de Matão e de Dobrada.
Elevada a Munícipio em agosto de 1895, Matão teve como 1.º Presidente de sua Câmara Municipal,
o ilustre varão, Dr. Leopoldino Meira de Andrade, nome indicado para um de seus outros grupos
escolares, o da Fazenda Boa Vista).
Grupo Escolar de Nova América, em Itápolis - GRUPO ESCOLAR "ALFREDO PEDRO ALVES DE
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OLIVEIRA";
Grupo Escolar de Tapinas em Itápolis - GRUPO ESCOLAR "ANTONIO AZEVEDO SILVA";
(O Alferes Pedro Alves de Oliveira foi o fundador de Itápolis por volta de 1862, quando
magnanimamente doou mais de 100 alqueires de terra para o patrimônio do Espirito Santo.
Levantada a capela nestas terras, dentro em breve as formou um núcleo de povoamento que,
decorridos alguns anos, se transformou em próspera vila. Justo, pois, que o nome do Alferes Pedro
Alves de Oliveira seja lembrado para o Grupo Escolar de Nova América.
Designado inicialmente Boa Vista das Pedras, teve Itápolis o seu definitivo nome consagrado pelo
Congresso Estadual em 1910, graças aos esforços e trabalhos do então presidente de sua Câmara,
Dr. Antonio Azevedo Silva, cujo nome é justamente merecedor de ser inscrito no Grupo Escolar de
Tapinas).
Grupo Escolar de Fernando Prestes - GRUPO ESCOLAR "FRANCISCO SALES DE ALMEIDA
LEITE";
(Entre os primeiros habitantes de Fernando Prestes, salienta-se o nome de Francisco Sales de
Almeida Leite, que ali plantou a primeira lavoura de café, exercendo varias atividades construtivas e
ocupando vários cargos públicos do então incipiente distrito sertanejo, cujo progresso inicial se fez e
em grande parte graças à sua operosidade. Nada mais justo pois que o nome de Francisco Sales de
Almeida Leite se inscreva no portal do Grupo Escolar desta cidade).
Grupo Escolar do Bairro das Cruzes, em Araraquara - GRUPO ESCOLAR "JOÃO MANOEL DO
AMARAL";
Grupo Escolar da Fazenda Jacaré, em Araraquara - GRUPO ESCOLAR "CAPITÃO DOMINGOS
SOARES DE BARROS";
Grupo Escolar de Rincão, em Araraquara, GRUPO ESCOLAR "CAPITÃO JOAQUIM DE MORAIS
LEME";
(Na história de Araraquara, encontram-se fortemente assinalados e perfeitamente individualizados os
nomes de João Manoel do Amaral e dos Capitães Domingos Soares de Barros e Joaquim de Morais
Leme, que, nos primórdios do século XIX, obtiveram sesmarias naquela região, enfrentando os
perigos das matas circunjacentes e fazendo, graças à sua coragem, suas aptidões pioneiras e seus
esforços, surgirem os primeiros núcleos, bases donde nasceu a atual cidade de Araraquara.
Justo pois que ela, voltando os olhos para sua bela história, homenageie, em seus grupos escolares,
aqueles aos quais deve o seu nascimento).
Grupo Escolar de Maracaí - GRUPO ESCOLAR "JOSE GONÇALVES DE MENDOÇA";
Grupo Escolar de Cruzália, em Macaraí - GRUPO ESCOLAR "JOAQUIM GONÇALVES DE
OLIVEIRA";
(Dando a seus grupos escolares - de Maracaí e de Cruzália - os nomes de seus fundadores, José
Gonçalves de Mendonça e Joaquim Gonçalves de Oliveira, a cidade de Maracaí nada mais faz do
que retribuir os serviços prestados pelos dois insignes pioneiros que fundamentaram, em fins do
século XIX, os alicerces do hoje tão próspero município. Dedicando-lhes êste tributo, os moradores
de Macaraí sentir-se-ão satisfeitos de poder assim homenagear dois grandes vultos do passado).
1.º Grupo Escolar de Araçatuba - GRUPO ESCOLAR "CRISTIANO OLSEN";
2.º Grupo Escolar de Araçatuba - GRUPO ESCOLAR "JOSE' CANDIDO";
(Na história ainda recente de Araçatuba, surgem dois nomes merecedores da gratidão, da simpatia e
da admiração de todos os moradores da cidade. Graças aos seus esforços e à sua dedicação,
Araçatuba venceu galhardamente as dificuldades de seu povoamento inicial, que os selvicolas da
redondeza tentaram muitas vezes impedir, ocasionando não só pânico mas também a morte de
muitas pessoas. O engenheiro Cristiano Olsen, chefiando uma turma de desbravadores, foi
massacrado juntamente com muitos de seus comandados e, somente graças aos bons ofícios do
engenheiro José Candido, chegado ao local pouco tempo depois, foram os índios apaziguados e
conseguiu a civilização penetrar definitivamente naquela zona.
Justo pois que seus nomes sejam inscritos respectivamente no 1.º e no 2.º grupos escolares de
Araçatuba).
Grupo Escolar de Santa Cruz da Conceição, em Pirassununga - GRUPO ESCOLAR "DR. LUIZ
NARCISO GOMES";
(Médico e grande filantropo, cirurgião emérito e clinico dedicado, o Dr. Luiz Narciso Gomes bem
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merece ter seu nome inscrito no grupo escolar de Santa Cruz da Conceição, um dos muitos lugares
até onde chegaram os benefícios, do seu bisturt, do seu alto senso diagnóstico e do seu grande
coração. Generosamente atendia a todos os que o procuravam, sempre tendo como objetivo, aliviar
as dores e os sofrimentos alheios. Foi indiscutivelmente um grande e dignificante exemplo para a
nossa geração, não só porque soube cumprir fielmente a sua sacrosanta missão de médico, mas
também porque a limpides do seu carater até hoje é reverenciada por todos que o conheceram. Nada
mais justo que o seu nome seja inscrito no frontespicio deste grupo escolar).
Grupo Escolar da Represa (Santo Amaro), na Capital - GRUPO ESCOLAR "DOM DUARTE
LEOPOLDO E SILVA";
(A figura singular e veneravel de Dom Duarte Leopoldo e Silva felicitou durante muitos anos a cidade
de São Paulo com sua benéfica presença na Diocese inicialmente, e depois na Arquidiocese, donde
espalhou largamente benemerências e favores morais e materiais por entre as ovelhas do seu
rebanho espiritual.
Coração generosissimo, inteligência viva, deixou tambem inúmeros trabalhos históricos, e suas
pastorais honram a intelectualidade paulista e a gloriosa tradição da Diocese de São Paulo, criada no
século XVIII).
Grupo Escolar de Vila Olimpia, na Capital - GRUPO ESCOLAR "MARTIM FRANCISCO";
(Um dos integrantes daquela tríade conhecida em todo o Brasil como "Os Andradas", Martim
Francisco Ribeiro de Andrade, originário de Santos, ali fez seus primeiros estudos, completados em
São Paulo e finalizados na Universidade de Coimbra, onde se diplomou em Matemáticas. Deixou
inúmeros trabalhos, sobre Mineralogia, como a Viagem Mineralógica na Provincia de São Paulo, em
colaboração com o irmão José Bonifacio, o Manual de Mineralogia e o Tratado sobre o Cânhamo.
Foi secretário do Governo Provisório de São Paulo em 1821 e Ministro da Fazenda após a
Proclamação da Independência, para a qual contribuiu eficazmente. Exerceu os cargos de Deputado
à Assembléia Constituinte(1822) e Deputado por São Paulo (1838), Ministro da Fazenda novamente
em 1840 após a maioridade da qual foi dos mais aficientes colaboradores. Em 1841, foi eleito
Deputado Provincial e Geral.
Caráter austero, orador eloquente, administrador honesto, patriota acendrado, grande brasileiro, seu
nome honrará o Grupo Escolar de Vila Olímpia, na Capital do Estado de São Paulo).
Grupo Escolar Rural do Butantã, na Capital - GRUPO ESCOLAR "ALBERTO TORRES";
(Intelectual, filósofo e patriota, Alberto Torres focalizou, com sua pena e com sua inteligência e
previsão fulgurantes, os problemas brasileiros no campo da economia, da sociologia e da
administração. Suas obras ainda hoje servem de exemplo, de estímulo e de orientação para as
gerações que o sucederam. Não é possível que São Paulo deixe de homenagear sua veneranda
memoria, dando a um de seus grupos escolares o nome Alberto Torres).
Grupo Escolar de Vila Madalena, na Capital - GRUPO ESCOLAR "BRASILIO MACHADO"; 
(Poeta, orador emérito, advogado ilustre, abolicionista convicto, lider universitário e católico, Brasilio
Machado sonhou com a Abolição e com a República, e "por mais de 40 anos deslumbrou as escolas
e os tribunais, servindo à verdade e criando a beleza", na expressão feliz de Afrânio Peixoto, ao
receber, na Academia Brasileira de Letras, a Alcântara Machado.
Na direção do ensino público, Brasílio Machado deu um cunho todo especial e benéfico, e por todos
esses méritos e muitos outros bem conhecidos de todos, merece ter seu nome como patrono de um
dos grupos escolares da Capital paulista, em cuja história projetam-se em vários escalões do tempo,
seu pai, o Brigadeiro Machado de Oliveira, ele mesmo, e por fim o filho José de Alcantara Machado,
expresso da cultura paulista, educada e formada no lar espiritual de Brasilio Machado).
Grupo Escolar de Vilo Anglo Brasileira, na Capital - GRUPO ESCOLAR "CLOVIS BEVILAQUA";
(E desnecessarios apresentarmos a justiticativa para que o nome de Clovis Bevilaqua seja indicado
como patrono de um grupo escolar, pois já se tornou um verdadeiro padrão de saber jurídico e de
integridade moral. Mestre dos mais insignes, cujas opiniões e pareceres eram acatados não só
dentro mas também fora do Brasil, sua fama tornou-se intenacional. Sua vida foi um grande exemplo.
Nada mais justo pois que o seu nome ornamente o frontespício do grupo escolar de Vila Anglo-
Brasileira).
Grupo Escolar de Cajamar em Santana do Parnaíba - GRUPO ESCOLAR "SUZANA DIAS";
(Natural de São Paulo e casada com Manoel Fernandes Ramos, foi Suzana Dias a feliz genitora de
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Baltazar Fernandes, fundador de Sorocaba, de André Fernandes, fundador de Parnaíba, de
Domingos Fernandes, fundador de Itú, deixando ainda outros filhos e filhas, todos intimamente
ligados ao glorioso passado de São Paulo.
Em Parnaíba, possuia Suzana uma enorme fazenda ao lado do Rio Juquerí. Seus filhos Baltazar,
André e Domingos, foram fundadores, como vimo, das Vilas de Parnaíba, Itú e Sorocaba, chantando
assim os primeiros marcos do progresso e da civilização naquela região. Justo pois que o nome da
famosa e veneranda matrona seja indicado para o do grupo escolar de Parnaíba).
Grupo Escolar de Santana do Parnaíba - GRUPO ESCOLAR "TENENTE-GENERAL GASPAR DE
GODOY COLAÇO";
(Bem merece Santana do Parnaíba possuir um grupo escolar com o nome do Tenente-General
Gaspar de Godoy Collaço, culto do seu passado seiscentista e cuja vida se liga intimamente à
História de São Paulo e também à da valorosa Vila de Parnaíba, centro onde nasceram e se
radicaram muitos bandeirantes. Descendente de ilustre família piratiningana, que teve no seu tronco
originário a figura singular de Baltazar de Godoy, o Velho, desempenhou Gaspar de Godoy Colaço,
seu bisneto, várias missões importantes, delegada pelo Govenador Artur de Sá e Menezes, tendo
mesmo recebido elogios em carta de El Rei D. Pedro II, de Portugal,
Desbravador e profundo conhecedor do chamado Sertão da Vacaria, situado ao Sul de Mato Grosso,
lá passou a maior parte de sua vida, em combate aos indios e servindo de anteparo contra as
incursões cubiçosas dos espanhois do Paraguaí. Até os arredores de Assunção chegaram suas
penetrações e, quasi no fim da vida, foi incumbido, com o cargo de Tenente-General da Jornada à
Vacaria, de pesquisar metais preciosos, sobretudo a prata, missão que encobria um objetivo político
e, graças à qual os castelhanos do Paraguai não puderam invadir nem conquistar a zona Sul de Mato
Grosso.
Nada mais justo pois que o nome dêste bandeirante do século XVII que prestou tão bons serviços ao
Brasil, seja indicado para o grupo escolar da atual cidade de Parnaíba, antiga Vila onde viveu e
morreu).
Grupo Escolar de Perús na Capital - GRUPO ESCOLAR "MATHIAS AYRES";
(Descendente de velho e primitivo tronco piratiningano, Mathias Ayres Ramos da Silva Eça foi uma
inteligência paulista que brilhou no século XVIII, tornando-se respeitado e admirado até em Portugal.
Constituiu realmente uma das maiores expressões literárias e filosóficas daquele século. Suas obras
mais importantes são: Reflexões sôbre a vaidade dos Homens ou Discursos Moraes, Problemas de
Arquitetura Civil, além de várias outras. A cidade de São Paulo sentir-se-á honrada em tê-lo como
patrono do grupo escolar de Perús).
Grupo Escolar de Vila Santa Maria, na Capital - GRUPO ESCOLAR "PAULO SETUBAL";
(Uma das mais admiráveis expressões do sentimento caboclo, através de suas poesias reunidas sob
o título - Alma Cabocla", e um dos mais operosos propagandistas da História do Brasil, através de
seus romances históricos, cuja técnica, arte e exatidão foram perfeitas, Paulo Setubal, contribuíndo
poderosamente para que os brasileiros de todas as idades tomassem um contato mais íntimo com a
História de nossa terra bem merece ter o seu nome em um dos grupos escolares da Capital paulista).
Grupo Escolar de Baquirivú, na Capital - GRUPO ESCOLAR "CARLOS GOMES";
(O Brasil e especialmente São Paulo têm procurado homenagear a memória do grande músico e
compositor, CARLOS GOMES, que soube elevar o nome de nossa Pátria no estrangeiro, através de
seus dotes artísticos e de sua inspiração. Não temos, porem, ainda um grupo escolar com o seu
nome. Justo pois que isto se faça na Capital do Estado de São Paulo, passando assim o Grupo
Escolar de Baquirivú a ser denominado Grupo Escolar Carlos Gomes).
Grupo Escolar de Nitro-Quimica (Baquirivú), na Capital - GRUPO ESCOLAR "DR. DIOGO DE
FARIA";
(O nome do dr. Diogo de Faria impõe-se para patrono de um grupo escolar da Capital, em virtude dos
inestimaveis serviços prestados pelo ilustre médico, ornado não apenas com as luzes da ciência, da
sabedoria e da medicina, mas dotado tambem de imensa bondade, à qual se juntou o nobre
sentimento da caridade. Durante a epidemia da Gripe, em 1918, patenteou sua coragem, dedicando-
se aos doentes com o risco da própria vida. Justo, portanto, que o seu nome seja indicado para um
dos grupos escolares da Capital Paulista).
Grupo Escolar de Guaianazes, na Capital - GRUPO ESCOLAR "PEDRO TAQUES";



20/02/2021 https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1947/decreto-16720-15.01.1947.html

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/1947/decreto-16720-15.01.1947.html 14/17

(A obra histórica de Pedro Taques avulta na literatura brasileira e tem significado especial para São
Paulo, pois graças a ela, chegou até nós um manacial imenso de dados históriograficos, elucidadores
de nosso passado. Grande parte da História das Bandeiras foi assim preservada, bem como os fatos
e acontecimentos mais destacados da Capitania Paulista. Seus vários livros foram reeditados,
merecendo todos a revisão e o prefácio do magistral Afonso d'E. Taunay, que biografou tambem a
figura de Pedro Taques. Justo pois ser o nome do linhagísta e historiador inscrito no grupo escolar de
Guaianazes, que pertence à cidade de São Paulo).
Grupo Escolar de Itaquera, na Capital - GRUPO ESCOLAR "ALVARES DE AZEVEDO";
(Poeta cuja obra ocupa lugar saliente na literatura brasileira, Alvares de Azevedo bem merece ter o
seu nome em um grupo escolar. Foi belo e emocionante tudo o que saiu de sua inspirada pena de
poeta. Seus versos transbordam um sentimentalismo profundo, reflexo de sua vida e do tempo em
que viveu. E toda nossa mocidade acadêmica, em especial a da Faculdade de Direito, não deixa de
venerá-lo como uma das mais lídimas expressões e um dos melhores padrões de glória dos moços
que passaram pelo tradicional casarão do Largo de São Francisco).
Grupo Escolar de Vila Saiago, na Capital - GRUPO ESCOLAR "BARÃO DE SOUZA QUEIROZ";
(Francisco Antônio de Souza Queiroz, graças aos seus dotes administrativos e intelectuais, avultou
no São Paulo de seu tempo, deixando bem marcada sua passagem em vários setores da atividade
humana. Proprietário de vários estabelecimentos rurais, onde principalmente se cultivava o café, foi
um dos fatores do progresso agrícola de São Paulo. Eleito vereador da Câmara Municipal, teve logo
sufrágio para Deputado Provincial e Geral, na 6.ª Legislatura de 1845 a 1847, e, mais tarde, em 1848,
foi eleito Senador. Nestes cargos públicos, deu vazão ao seu tino político e administrativo, colocado
sempre em favor do bem do Brasil e de S. Paulo. Seus dotes intelectuais foram consagrados pela
sua entrada para o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, uma das mais honrosas e supremas
investiduras dadas aos brasileiros cultos).
Grupo Escolar de Vila Santana, na Capital - GRUPO ESCOLAR "BARÃO DE RAMALHO";
( O Dr. Joaquim Ignacio Ramalho, Barão de Ramalho, nascido em São Paulo aos 6 de janeiro de
1809, possue títulos de sobra que credenciam o seu nome para patrono de um grupo escolar. Serão
vejamos: doutourou-se em ciências jurídicas e sociais pela Academia de São Paulo, em 1835,
tornando-se, mais tarde, professor da mesma e Presidente do Instituto dos Advogados quando, em
1875, este foi instalado em São Paulo. Exerceu tambem a Presidência de Goiaz em 1845, tendo
pertencido ainda ao Conselho de Sua Majestade, tendo pertencido ainda ao Conselho de Sua
Majestade. Seu nome pois, será com toda justiça inscrito no grupo escolar de Vila Santana, na
Capital de São Paulo).
Grupo Escolar de Guarulhos - GRUPO ESCOLAR "CAPISTRANO DE ABREU";
(Dentre os historiadores do Brasil, destaca-se a figura inconfundível de Canistrano de Abreu que,
alem de ter levado a efeito grande tarefa pesquisadora, soube tambem transmitir, com arte e
maestria, os resultados e as descobertas de suas buscas, deixando preciosos volumes sobre nosso
passado. Dedicou-se tambem ao magistério, ensinando a mocidade brasileira e sobretudo fazendo-a
muito amante da pátria querida, cuja formação e histórica conhecia profundamente. Justo pois que o
seu nome seja inscrito em um dos grupos escolares de São Paulo).
Grupo Escolar do Parque da Moóca, na Capital - GRUPO ESCOLAR "PANDIÁ CALOGERAS";
(Pandiá Calógeras, cujo nome se tornou um vardadeiro padrão de caráter, de honestidade e de
brasileiro devotado ao serviço da pátria, merece ter seu nome em um grupo escolar. Deixou inúmeros
obras, mais de uma centena, referentes a sérios e variados problemas brasileiros.
Historiador, intelectual, administrador, homem culto, patirota valoroso, honrará o grupo escolar do
Parque da Moóca, em cujo frontespício será inscrito o seu nome).
2º Grupo Escolar de Vila Formosa, na Capital - GRUPO-ESCOLAR "ORVILE DERBY";
(Orvile Derby, pesquisador incansavel da História de São Paulo, elucidador de vários pontos
obscuros de nosso passado pelas antigas bandeiras paulistas, merece ter o seu nome indicado para
patrono de um grupo escolar da cidade de São Paulo.
A sua obra história e historiográfica vem assinalada na já preciosa colocação de volumes da Revista
do Instituto Histórico e Geológico de São Paulo e em vários livros que deixou publicados. Os alunos
que passarem pelo Grupo Escolar Orvile Derby, sentirão bem perto de si a influência benéfica de
quem muito amou ao Brasil através de sua bela história).
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Grupo Escolar de Silveiras - GRUPO ESCOLAR "EMILIO RIBAS";
(Médico sanitarista, Diretor da Escola de Farmácia, o Dr. Emilio Ribas, na direção do Serviço
Sanitário de São Paulo, prestou inestimaveis serviços à população paulistana no campo da Higiêne,
da Medicina e da Profilaxia, sendo alem disso um facultativo dedicado e carinhoso, inteiramente
devotado ao sublime sacerdócio da Medicina. Cientista ilustre e produtor de muitos e valiosos
trabalhos, soube cumprir a sua missão científica e altamente humana, tendo sempre em vista o
aforismo hipocrático: Divinum opus sedare dolorem. Nascido em Guaratinguetá, justo pois que seu
nome seja inscrito em um dos grupos escolares pertencentes à Delegacia do Ensino de
Guaratinguetá, sendo indicado justamente o de Silveiras, que muito se honrará em tendo-o como
patrono de um de seus estabelecimentos de ensino).
Grupo Escolar de Areias - GRUPO ESCOLAR "BARÃO DA BOCAINA";
(Por todos os titulos que ostentava e especialmente pelo trabalho fecundo e realizador que
desenvolveu em seu tempo Francisco de Paula Vicente de Azevedo, Barão da Bocaina, merece ter o
seu nome inscrito no Grupo Escolar de Areias. Nascido em Lorena, sua influência benéfica espalhou-
se pelos arredores daquela cidade, alcançando a capital da Provincia e a própria corte, onde recebeu
seu titulo nobiliárquico. Descendia de linha fidalga, estando entre seus tios maternos o Conde de
Moreira Lima e o Barão de Castro Lima. Não permaneceu porem Vicente de Azevedo arraigado às
suas credenciais de nobre, pois foi um grande trabalhador: Diretor da Estrada de Ferro São Paulo-Rio
- exerceu a direção do antigo Banco Comercial de São Paulo, sendo um dos maiores valores da
Junta Comercial do Rio de Janeiro. Em Lorena, exerceu o alto cargo de Coletor das Rendas
Federais, Comendador da Ordem da Rosa, ilustre pelos títulos, credenciado pelos serviços prestados
a São Paulo e ao Brasil, bem merece ter o seu nome no frontespicio deste grupo escolar.
Grupo Escolar de Mauá, em Santo André - GRUPO ESCOLAR "VISCONDE DE MAUA";
(Tendo já a Estrada de Ferro Inglesa homenageado o Visconde de Mauá, ao dar o seu nome a uma
das estações, nada mais justo que se complete agora a homenagem prestada ao grande vulto do
Império denominando a este Grupo Escolar Visconde de Mauá.
Irineu Evangelista de Souza, Barão e Visconde com grandeza, foi Industrial e banqueiro, construtor
em 1854 da primeira estrada de ferro na América do Sul, idealizador da instalação do cabo
submarino transatlântico, inaugurado em 22 de junho de 1874, realizador da navegação regular do
Rio Amazonas em 1852 e da iluminação da cidade do Rio de Janeiro em 1851. Alem disso,
representou a sua provincia natal, Rio Grande do Sul, na Assembléia Geral, nas 9.ª, 10.ª, 11.ª, 12.ª e
15.ª, legislaturas de 1853 a 1875. Pertencia a inúmeras sociedades humanitárias, literárias e
cientificas, entre as quais o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
Grande do Império, Comendador da Ordem de Cristo, Dignitário da Ordem da Rosa, merece por
todos esses titulos e pelos grandes e inestimaveis serviços prestados ao Brasil, que o seu nome seja
dado a este grupo escolar".
Artigo 2.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário

Palácio do Governo do Estado de São Paulo, aos 15 de janeiro de 1947.

JOSE' CARLOS DE MACEDO SOARES
Plinio Caiado de Castro

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria do Governo, aos 15 de janeiro de 1947+
Cassiano Ricardo - Diretor Geral. 

  

DECRETO N. 16.720, DE 15 DE JANEIRO DE 1947 

Da denominações a estabelecimentos de ensino 
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RETIFICAÇÕES 
Onde se lê: 
"Grupo Escolas de Areias - Grupo Escolar "Barão de Bocâina"; 
leia-se: 
"Grupo Escolar de Areias - Grupo Escolar "Barão da Bocâina"; 
Onde se lê: 
"Francisco de Paula Vicente de Azevedo, Barão de Bocâina," 
leia-se: 
"Francisco de Paula Vicente de Azevedo, Barão da Bocâina," 
Onde se lê: 
"onde recebeu seu título mobiliárquico. 
leia-se: 
"onde recebeu seu título nobiliárquico. "

Retificações:

DECRETO N. 16.720, DE 15 DE JANEIRO DE 1947 

Dá denominação a estabelecimentos de ensino.
 

No Grupo de Natividade da Serra - Grupo Escolar Figueira de Toledo - Onde se lê: - "Justo é pois que
o seu nome impregue de tradição o grupo escolar de Natividade da Serra)". 
Leia-se: - "Justo é pois que o seu nome impregne de tradição o grupo escolar de Natividade da
Serra)". 
No Grupo Escolar de General Salgado - Grupo Escolar "General Salgado": - Onde se lê: - "...e de
militar que sacrificou vida pelo bem da Pátria". 
Leia-se: - "... e de militar que sacrificou a vida pelo bem da Pátria". 
Onde se lê: - "Grupo Escolar de Nova América, em Itápolis - Grupo Escolar "Alfredo Pedro Alves de
Oliveira", 
Leia-se: - "Grupo Escolar de Nova América, em Itápolis - Grupo Escolar ""Alferes Pedro Alves de
Oliveira"; 
Onde se lê: - -"Grupo Escolar Rural do Butantã, na Capital - Grupo Escolar "Brasilio Machado.:" 
Leia-se: - "Grupo Escolar Rural do Butantã, na Capital"- Grupo Escolar Alberto Torres." 
Onde se lê: - "Grupo Escolar de Santa Cruz da Conceição, em Pirassununga - Grupo Escolar "Dr.
Luiz Naciso Gomes", 
Leia-se: - "Grupo Escolar de Santa Cruz da Conceição, em Pirassununga - Grupo Escolar "Dr. Luiz 
Narciso Gomes";
No Grupo Escolar do Parque da Mooca, na Capital - Grupo Escolar "Pandiá Calógenas"; onde se lê:
 ". "..devotado ao serviço da patira. merece ter seu nome em um grupo escolar. Deixou inúmeras
obras, mais de uma centena, referentes a sérios e variados problemas brasileiros 
Historiador, intelectual, administrador, homem culto, patriota valoroso..." 
Leia-se - "...devotado ao serviço da pátria, merece ter seu nome em um grupo escolar Deixou
inumeras obras, mais de uma centena, referentes asérios e variados problemas brasileiros.
Historiador, intelectual, administrador, homem culto, patriota valorso... "

DECRETO N. 16.720, DE 15 DE JANEIRO DE 1947 

Da denominações a estabelecimentos de ensino. 

RETIFICACÕES 
Onde se lê: 
"Grupo Escolar Rural de Batatais - "ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA (JUNIOR.); 
" leia-se: 
"Grupo Escolar Rural de Batatais - "ANTONIO AUGUSTO LOPES DE OLIVEIRA (JUNIOR);" 
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Onde se lê: 
"Grupo Escolar de Vila Formosa, na Capital - "Grupo Escolar "Orvile Derby"; 
leia-se: 
"2.° Grupo Escolar de Vila Formosa, na Capital "Grupo Escolar "Orvile Derby";


