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O presente Projeto de Lei tem por objetivo homenagear o Sr. Oddone Dall'Occo, 

cidadão paulistano que dedicou sua vida a família, ao empreendedorismo e a comunidade. 

O Sr. Oddone, nascido na Itália, em S. Appolinare, filho de Giovanni Albino Dall'Occo e 
Clementina Rolfin, desembarcou no Porto de Santos em 1925, fixando residência na região de 
Bauru - São Paulo, onde com seus cinco filhos foram trabalhar no campo, trazendo toda a 
experiência adquirida na Itália. 

Em curto espaço de tempo, angariou a simpatia dos demais agricultores e, 
acompanhando as suas necessidades e dificuldades, fundou a primeira cooperativa dos 
pequenos plantadores de café. Essa iniciativa teve pleno êxito, conduzindo-o a uma liderança 
em todas as cidades vizinhas. O sucesso desse empreendimento o impulsionou a constituir 
uma Cooperativa Regional, que foi fundamental para impulsionar o crescimento da lavoura em 
toda a região. 

Foi presidente da comissão da primeira reforma da igreja do bairro onde morou, onde 
implantou a primeira farmácia comunitária com atendimento médico gratuito, mensalmente. 

Por volta de 1.936, atendendo aos pedidos dos filhos que estudavam nesta Capital, 
transfere a residência para a Rua dos Ituanos nº 67- Ipiranga onde residiu até o seu 
falecimento. 

Em São Paulo constitui uma fábrica para confecção de sapatos "sob medida" - sapatos 
especiais para portadores de deficiência física. 

Católico, o Sr. Oddone frequentava assiduamente a Igreja de Nossa Senhora das 
Dores, na Rua do Fico. Participava de todas as campanhas para angariar recursos financeiros 
e materiais que eram direcionados aos menos favorecidos. Colaborou ativamente em todas as 
atividades destinadas à construção da Nova Igreja, hoje, imponente, esta situada na Rua 
Tabor, no bairro do Ipiranga. 

Contribuiu junto com o Padre Balint, na fundação da organização católica: Circulo 
Social dos Operários do Ipiranga, instalada na Rua dos Patriotas. Montaram uma farmácia que 
fornecia os medicamentos a 'preço de custo', e disponibilizava um farmacêutico para 
aplicações de injeções e procedimentos de emergência. O 'Círculo', como era conhecido, 
trouxe consideráveis benefícios sociais aos moradores e domiciliados no bairro. 

Cultivou muito a amizade das famílias do Ipiranga, onde se tomou um líder no Clube 
São José, tanto como diretor quanto como jogador de bocha. 

O Sr. Oddone foi casado com a Sra. Hortencia Clara Siviero com quem teve os filhos: 
Silvio, Comelia, Dina, Elvidio e Nerina. 

Faleceu no dia 03 de abril de 1.964, deixando uma trajetória familiar, profissional e 
social permanente, distinta pela decência, respeito e amizade - predicados esses que o 
consagraram como uma referência, um modelo aos amigos e familiares. 

As conquistas desse distinto cidadão até hoje são abalizadas por aqueles que com ele 
conviveram, e esses fazem questão de homenageá-lo na forma proposta neste. 

Sendo assim, peço o apoio dos Nobres Pares para a aprovação deste Projeto de Lei. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 22/06/2018, p. 86 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br. 
 


