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EVANIR APARECIDO DE OLIVEIRA 

EVANIR: nasceu aos 02 de outubro de 1943, na cidade de Terra Roxa - SP, filho de 
MARIA DANIEL DE OLIVEIRA E MANOEL DE OLIVEIRA. 

Aluno regular no colégio, aos 10 anos de idade teve o seu primeiro trabalho que foi 
numa banca de bijuterias no Largo da Vila Prudente, com duração de 03 anos e o seu 
expediente se iniciava após o período escolar. 

O próximo emprego foi trabalhar em fábrica, onde ocupou cargo de auxiliar 
administrativo. 

Iniciou seu namoro com 16 anos onde os encontros aconteciam somente 2 vezes ao 
ano, por conta dos 430 km de distância, só que isso não enfraqueceu o relacionamento, e aos 
21 anos de idade decidiram unir suas vidas, realizando o tão esperado casamento com 
ROSARIA APARECIDA DE OLIVEIRA. 

Posteriormente trabalhou em supermercados atuando na área comercial como gerente 
de área. Então, aos 23 anos tiveram o primeiro filho: EVANIR APARECIDO DE OLIVEIRA 
JUNIOR, e com muito aperto foram formando em seu humilde lar. 

Aos 30 anos tiveram o segundo filho: MARCELO DE OLIVEIRA e, ainda, como muita 
luta, continuaram batalhando para trazer uma vida melhor para família que ali crescia. 

Com 36 anos tiveram o terceiro filho: RENATO DE OLIVEIRA, e, muito 
premeditadamente, a distância do nascimento de um para o outro foi de 06 anos, que é o 
tempo de formação do curso de medicina, um sonho de profissão que Evanir sempre carregou 
consigo, tanto que, com muita dedicação, tornou o seu sonho realidade: a formação dos seus 3 
meninos em medicina, e, junto com eles, deu início ao CENTRO MÉDICO DOM BOSCO, 
estabelecido à rua engenheiro Francisco Bicalho, 221/227 - Parque São Lucas - SP. 

A intenção dessa empresa sempre foi atender a saúde das pessoas carentes com 
preços acessíveis e muitas vezes gratuitamente, assim é que nestes mais de 25 anos de 
existência, atenderam gratuitamente mais de 10.000 pessoas! 

A formação religiosa do Sr. Evanir Aparecido é o estudo da espiritualidade, abrangendo 
toda e qualquer religião, com isso formou amigos em centro espíritas, igrejas católicas e é 
palestrante e atuante na casa "tarefeiros do amor", onde exerce também o trabalho de 
atendimento fraterno, o qual se dedica na orientação comportamental de desequilíbrio 
psicológico. 

Seu relacionamento na Paróquia São Felipe Neri do Parque São Lucas é de muita 
amizade e proximidade através do Padre Fabiano Micali, c.o, participando diretamente das 
obras sociais da associação Padre Aldo, inclusive estendendo atendimentos aos fiéis sem 
recursos. 

Ex positis, são essas as razões que nos levam a propor a presente condecoração e 
honraria ao eminente Evanir Aparecido de Oliveira, contando com o beneplácito apoio dos 
nobres edis com assento no parlamento paulistano. 
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