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A presente propositura tem por objetivo denominar o espaço livre inominado como 

Praça Marcelo Meira Amaral Bogaciovas, o logradouro público localizado na confluência da 
Rua Henri Bellechose com a Avenida dos Bandeirantes - Distrito Saúde - Subprefeitura Vila 
Mariana. 

Com efeito, a matéria de fundo versada no projeto é de nítido interesse local, estando 
albergada pela competência legislativa prevista no art. 30, I, da Constituição Federal. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, X e do art. 81 ambos do Regimento Interno desta Casa. 

Assim, com fundamento na legislação municipal, solicitamos a aprovação do presente 
projeto de lei. 

BIOGRAFIA 

Marcelo Meira Amaral Bogaciovas nascido aos 25 de agosto de 1952, na capital 
paulista, o historiador Marcelo Meira Amaral Bogaciovas era filho de Petras Bogaciovas, de 
origem russa, e de Guiomar Amaral Mello, paulista de quatrocentos anos. 

Amante da genealogia, Marcelo Bogaciovas começou a se interessar pelo assunto aos 
14 anos de idade, tornando-se um dos mais competentes pesquisadores brasileiros nessa 
área, principalmente em documentos dos séculos XVI a XVIII. 

Há muitos anos, Marcelo Bogaciovas vinha expandindo suas buscas nos arquivos 
ibéricos, pois frequentava a Torre do Tombo, em Lisboa, desde a década de 80 do século 
passado, época em que já buscava informações nos processos do Santo Ofício. 

Além de excelente paleógrafo, era bastante metódico e meticuloso nas suas pesquisas 
e nos trabalhos publicados, características talvez decorrentes de sua formação em engenharia 
química. Devido a sua grande paixão por história e genealogia, aos 46 anos de idade, resolveu 
ingressar no curso de História da USP, onde se graduou em 2002. 

No ano de 2006, obteve grau de mestre em História Social pela mesma universidade, 
com a dissertação Tribulação do povo de Israel na São Paulo Colonial, sob a orientação da 
Dra. Anita Novinsky. 

A partir dessa dissertação de mestrado, Marcelo Meira Amaral Bogaciovas aprofundou 
suas pesquisas, retornando várias vezes a Portugal e Espanha, além de diligenciar em 
arquivos brasileiros, o que resultou na publicação, em 2015, do livro Cristãos novos em São 
Paulo (séculos XVIXIX) assimilação e nobilitação, com prefácio da Dra. Mary Del Priore. 

Em 2016, Marcelo Meira Amaral Bogaciovas trouxe à lume a segunda edição do livro O 
Padre José de Campos Lara S. J. no ambiente em que viveu (17331820), de autoria do Padre 
Fernando Pedreira de Castro S.J., acrescentando comentários e notas históricas e 
genealógicas de sua própria lavra. 

Teve mais de 45 trabalhos publicados em revistas especializadas em história e 
genealogia, tanto no Brasil quanto em Portugal, sendo o primeiro deles apresentado quando 
Marcelo tinha 16 anos, na Revista Genealógica Latina, v. 20 (1968), do Instituto Genealógico 
Brasileiro: Árvore de costados da família Meira Amaral. A maior parte dos demais artigos foi 
publicada na Revista da ASBRAP. 
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Marcelo Meira Amaral Bogaciovas foi um dos fundadores da ASBRAP, em 1993, um 
grupo de amigos, capitaneados por ele, que foi seu primeiro presidente, além de exercer essa 
função por mais oito vezes (1993/1995, 1995/1997, 1999/2001, 2001/2003, 2005/2007, 
2007/2009, 2012/2013, 2014/2015 e 2018/2019). Ele sempre se empenhou em manter a 
ASBRAP ativa, sem qualquer interesse pessoal, que não o de divulgar assuntos genealógicos 
e históricos. 

Marcelo Bogaciovas também foi associado do antigo Instituto Genealógico Brasileiro, 
sediado em São Paulo membro e diretor do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo 
associado titular do Colégio Brasileiro de Genealogia, no Rio de Janeiro bem como pertenceu 
às três maiores instituições do gênero em Portugal: Instituto Português de Heráldica, 
Associação Portuguesa de Genealogia e Instituto de Genealogia e Heráldica da Universidade 
Lusófona do Porto. 

Faleceu em 7 de maio de 2020. 

Formação acadêmica. 

Engenheiro de Operação Químico pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI) - 
1977 

Engenheiro de Segurança do Trabalho pela FEI- 1978 

Bacharel em História pela Universidade de São Paulo (USP) - 2002 

Licenciado em História pela Faculdade de Educação (USP) - 2004 

Mestre em História Social pela Universidade de São Paulo (USP) - 2006. 

Pós-graduado (lato sensu) em Gestão Pública, convênio da Universidade Mogi das 
Cruzes/Prefeitura da Cidade de São Paulo - 2013. 

Instituições culturais a que pertence 

ASBRAP - Associação Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo ANPHU (Associação Nacional dos Professores 
Universitários de História São Paulo) Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico 
Pernambucano Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba Colégio Brasileiro de Genealogia 
Instituto Genealógico da Bahia, Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Sorocaba 
Associação Portuguesa de Genealogia Instituto Português de Heráldica Instituto de Genealogia 
e Heráldica da Universidade Lusófona do Porto. 

Principais cargos ocupados em entidades culturais. 

1º Tesoureiro e Diretor Cultural de 1989 a 1993 do Instituto Genealógico Brasileiro 
Diretor e Editor da Revista da ASBRAP (desde 1993) e atual Presidente da Associação 
Brasileira de Pesquisadores de História e Genealogia ex-diretor da Associação Brasileira de 
Cosmetologia 2º Tesoureiro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo (2000 a 2001) 
Conselheiro do Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, 
Artístico e Turístico do Estado, da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, 
nomeado por decreto de 25 de setembro de 2001, exercendo a função até 31 de agosto de 
2002) conselheiro do SAVIM (Sindicato dos Agentes Vistores da cidade de São Paulo). 
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