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JUSTIFICATIVA - PL 0270/2018 
A presente proposta visa denominar Praça Seu Chiquinho Villano, o logradouro 

delimitado pela Rua Rio Grande e pela Rua Dr. Mario Cardim, localizados na Vila Mariana, 
Prefeitura Regional de Vila Mariana. 

Pela Lei Orgânica do Município, entre as atribuições dos vereadores, está a de 
denominar logradouros públicos. 

O homenageado, Francisco Villano, conhecido por muitas gerações como o Seu 
Chiquinho barbeiro, nasceu no dia 8 de janeiro de 1917, na Rua Humberto I, na Vila Mariana. 
Cresceu livre pelas ruas do bairro, na companhia dos amigos, filhos de imigrantes que 
formaram a Vila Mariana: portugueses, alemães, árabes e italianos. Fez da região o seu 
quintal, jogando futebol, bolinha de gude, empinando pipa e mergulhando nos lagos dos 
Campos de Barretos, hoje o Parque lbirapuera. 

Aos 10 anos, foi trabalhar com o tio, que era barbeiro na Rua França Pinto. Em pouco 
tempo assumiu a tesoura e a navalha - o primeiro cabelo que cortou foi o do próprio pai. Mais 
tarde, Seu Chiquinho abriu seu próprio salão na Rua Rio Grande. Algum tempo depois, voltou 
para a Rua França Pinto, onde trabalhou como barbeiro até os 99 anos. O salão tornou-se um 
ponto de encontro da vizinhança, um local onde se conversava sobre qualquer assunto. 

De sapato e traje social, o bem-humorado Seu Chiquinho abria religiosamente a 
barbearia às sete horas e nunca teve horário para fechá-la. Os únicos dias em que não 
trabalhava eram no Réveillon, terça-feira de Carnaval, Sexta-Feira Santa e no Natal. 

Por suas mãos, passaram 6 gerações de vilamarianenses e muita gente famosa, como 
o ex-presidente Jânio Quadros e o ex-prefeito de São Paulo Prestes Maia, além dos poetas 
Paulo Bonfim, Guilherme de Almeida, dos jogadores do Palmeiras Waldemar Fione e Armando 
Renganeschi e dos maestros Souza Lima e Diogo Pacheco. Seu Chiquinho era o morador mais 
conhecido do bairro. 

No dia 04 de abril de 2018, aos 101 anos de idade, falece Seu Chiquinho, deixando, 
assim de registrar as transformações do bairro e em sua própria vida, memórias escritas, por 
mais de uma década, no jornal Pedaço da Vila. 

Diante do exposto, conto com os nobres para a aprovação do presente projeto. 
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