
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

JUSTIFICATIVA - PL 0454/2016 
A ausência de denominação da rua têm causado inúmeros transtornos aos moradores, 

notadamente quando ocorrem acidentes e são necessárias diligências policiais, da Eletropaulo, 
SAMU e demais serviços de emergência, além de confusão com os correios, é o que da conta 
a carta anexa, encaminhada ao gabinete desse Edil, por uma moradora e membro da 
Associação de Bairro, através da qual requer a denominação como meio de solucionar tais 
transtornos. 

Para isso, os moradores pretendem homenagear o senhor Antonio Brito, cuja histórico 
de vida faz merecedor de tão honrosa homenagem. 

Nascido aos 14 dias de fevereiro de 1865 em Coimbra, Portugal, Antonio era casado 
com Maria da Assumpção com quem teve 08 filhos, trinta e três netos e cinquenta e oito 
bisnetos. 

Ao chegar no Brasil em meados de 1890, aos 25 anos, fixou residência em um terreno, 
onde construiu uma chácara, localizada em uma rua sem nome nº 6; atualmente Rua Félix 
Guilhem, no bairro da Lapa de Baixo do qual foi um dos fundadores. 

Nesta chácara dedicou-se exclusivamente à criação de gado leiteiro, cujas atividades 
incluía toda a família. Suas filhas ordenhavam as vacas, engarrafavam o leite e saiam 
vendendo de porta em porta. Essa atividade lhe rendeu o consagrado apelido de Antonio 
Leiteiro. 

Nessa chácara que sustentava toda a família, também se criava carneiros, ovelhas, 
porcos, galinhas, cultivava-se legumes, verduras e grande variedade de árvores frutíferas. 

Enquanto as filhas trabalhavam na chácara, seu filho Pedro dedicou-se à venda de 
carvão, que lhe rendeu o apelido de Pedro Carvoeiro. 

Com seu falecimento em 1º de maio de 1936, aos 71 anos, as chácaras já com 
algumas casas, foram sendo loteadas e entregues aos herdeiros, e que são habitadas por seus 
netos e bisnetos. 

Espero contar com a aprovação dos meus nobres pares na aprovação do presente 
Projeto de Lei. 
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