EMENTA: REQUER A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI
DENOMINANDO

LOGRADOURO

PÚBLICO

OU

PRÓPRIO MUNICIPAL “DR. ANTONINO FERREIRA
DE CARVALHO”, CONFORME ESPECÍFICA

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Conforme artigo 116, § 2º, incisos I a III do Regimento Interno
da Câmara Municipal, incluídos pela Resolução da Câmara Municipal, para que seja
incluído em futuro projeto de lei, o nome de “Dr. Antonino Ferreira de Carvalho”.
REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, para
que seja denominado logradouro público ou próprio municipal com esse nome, encaminho
em anexo a justificativa á propositura, bem como documento comprobatório do óbito do
homenageado, obedecendo então as disposições a Lei Federal n° 6454/77
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Nascido em 19 de Novembro de 1898, no Rio de Janeiro, cursou faculdades de farmácia
e de medicina na faculdade da Praia Vermelha, no início dos anos 20, quando se casou e
mudou para o Rio de Janeiro.
Já na nossa região, foi eleito o primeiro prefeito da cidade de Serra Azul, município que
atendia nas fazendas, como médico. Residiu na fazenda Belo Horizonte, propriedade de
sua sogra, Laurinda do Nascimento Martins, juntamente com sua esposa Laura Martins
de Carvalho e seus filhos Laís e Luís.
Ficou viúvo e contraiu segundas núpcias com Lucília Ferreira Martins e fixou residência
em Ribeirão Preto, onde adquiriu o Hospital Casa de Saúde São Paulo, nos anos 30. Sua
morte se deu em 1967, aos 69 anos.
DETALHE PITORESCO DE SUA VIDA PÚBLICA: Quando em visita ao governador de
São Paulo reivindica a instalação de iluminação pública elétrica para o seu município ,
com bastante desdenho , respondeu lhe , que seria possível somente se acontecesse
algo inédito , após desembarcar na estação ferroviária de Ribeirão Preto , tendo que
completar o restante da viagem

a cavalo até seu município e ao se aproximar

no

entardecer , os lampiões das ruas estavam sendo acesos , quando arranjou algo inédito
para atender o governador , montado em seu cavalo e

com o auxílio de um guatambu

quebrou todos os lampiões da cidade , de imediato comunicou através de telégrafo que a
cidade estava as escuras em 15 dias o governador autorizou a instalação.
Sala das Sessões, 03 de junho de 2022.
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