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JUSTIFICATIVA - PL 0233/2015 
O presente projeto de lei tem por escopo denominar Rua Antonio Devecchi, o 

logradouro público inominado delimitado na altura do numeral 133 da Rua Ilha dos Sete 
Engenhos até o numeral 140 da Rua Francisco Bazim (CADLOG 79569-3), bairro Jardim Santa 
Lucrécia, Subprefeitura de Jaraguá (docs. 01/03 -biografia/certidão de óbito/croquis). 

ANTÔNIO DEVECCHI, filho de Alexandre Devecchi e de Thereza Morales Fernandes, 
nasceu aos 24/02/1909, na Cidade de Bragança Paulista, Estado de São Paulo. Faleceu em 10 
de março de 1970, contando com 61 anos de idade, vítima de insuficiência cardíaca. 

No decorrer de sua trajetória de vida, cumpre destacar que veio morar com sua família 
no bairro do Jaraguá, onde seu avô paterno possuía uma olaria e o empregou para laborar 
como oleiro, saindo depois, para trabalhar na Estrada de Ferro Santo a Jundiaí, onde se 
aposentou devido uma peritonite aguda. Foi casado com Tercília Lopes Devecchi e desse 
casamento nasceram 05 (cinco) filhos. 

Antonio Devecchi nunca pôde frequentar uma escola, contudo era autodidata e se 
alfabetizou sozinho, tanto é que por ter facilidade em aprender música e tocar vários 
instrumentos chegou a ser Maestro da Banda 7 da Lapa. Nos idos de 1937 a 1970. juntamente 
com o seu irmão Miguel Devecchi, estabeleceu uma olaria e a marca impressa nos tijolos era 
as letras ID (irmãos Devecchi). Por sua vez, no período de 1950 a 1954 possuiu uma farmácia 
e foi Delegado do posto policial do Jaraguá. 

Padrão de homem brasileiro, batalhador e guerreiro que. desde cedo, venceu grandes 
dificuldades para conquistar o bem-estar de sua família. 

Outrossim, vale dizer que a presente iniciativa é meritória, pois a homenagem retrata a 
trajetória do exemplo da honestidade, dedicação e luta. 

Diante do exposto e por ser medida justa a aprovação desta propositura, conto com o 
apoio dos nobres Pares. 
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