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A presente propositura tem por objetivo denominar logradouro público inominado, 

situado no Distrito do Ipiranga. 

Convém ressaltar, que trata-se de rua sem saída em direção à Avenida Sena 
Madureira e não houve ramificação da denominação do Largo Senador Raul Cardoso, por este 
motivo, o logradouro encontra-se inominado. 

Pablo Garcia Cantero nasceu no município de Bordeaux, França, em 29 de setembro 
de 1932. Tinha uma irmã 6 anos mais velha. Filho mais novo dos pais espanhóis Francisco 
Garcia e Rufina Cantero, Pablo nasceu na França em razão de que sua família havia se 
refugiado da Espanha para França dados indícios da iminente Guerra Cível Espanhola. 
Quando tinha 5 anos, sua família retorna à Salamanca, na Espanha, local em que seu pai 
trabalhou por anos como zelador predial e sua mãe cuidava dos afazeres do lar. Moraram por 
anos no mesmo local de trabalho de seu pai. Seus ascendentes provém do povoado Descarga 
Maria, próximo a Salamanca-Espanha. 

Estudou até os 20 anos e se tornou técnico industrial. 

Em razão da instabilidade política e econômica da Espanha à época, gerando falta de 
oportunidades de trabalho, chega sozinho ao Brasil em 10 de agosto de 1955, com 22 anos. 
Traz pouco dinheiro, pois sua família não tinha condições financeiras, tendo feito esforço 
sobrenatural para pagar sua viagem. Logo que chega ao Brasil, vai morar com cerca de 10 
pessoas em uma pensão e experimenta as necessidades de recém-chegado imigrante em 
busca de um futuro promissor, tendo a dificuldade de ser pouco familiarizado com nosso 
idioma. 

Como Pablo era fissurado por cálculos desde pequenino, consegue um bom emprego 
em uma empresa de metalurgia o que proporcionou, em pouco tempo, morar sozinho na 
pensão. 

Em 05 de maio de 1962, aos 29 anos, se casa com a Sra. Maria Serena Graziani 
Garcia, exemplo de mulher e dedicação na educação dos seus três filhos e grande 
incentivadora e apoiadora de seu marido em todos os projetos. 

No dia do casamento, Pablo adquiriu um terreno, no qual montaria sua indústria 
metalúrgica Garma, que posteriormente se consagraria como líder nacional no segmento de 
Juntas Homocinéticas, por diversos anos. 

Pablo, em mais de 60 anos como empresário, tanto na indústria, como construção civil, 
sempre a frente do seu tempo, empregou mais de 2.000 funcionários diretos no Município de 
São Paulo, dando a todos esses e suas respectivas famílias condições de viverem com 
dignidade. Sempre ficava muito honrado em dizer que, mesmo nas oscilações de mercado e no 
confisco de 1992, jamais atrasou o salário de um funcionário, pois compreendia, como 
funcionário que foi e nunca atrasou na pensão, a representação da importância disto para seus 
funcionários. 

Não somente ajudou no desenvolvimento econômico desta cidade, como também, 
aprendendo os ensinos cristãos quando foi coroinha em Salamanca, Pablo sempre ofertava 
doações a muitas entidades religiosas cristãs, bem como instituições de caridade. 
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Enfim, Pablo, um grande empreendedor e admirador da meritocracia, nos deixou um 
legado de amor ao trabalho e respeito as pessoas. Faleceu em 19 de maio de 2019, aos 86 
anos. Pablo certamente contribuiu para a evolução de nosso Município. 

E, ainda presente na memória de todos da comunidade é que se pretende homenagear 
Pablo Garcia Cantero estabelecendo o nome de uma Rua em sua homenagem. 

Com a certeza da aprovação unânime desta casa, peço o apoio dos nobres pares, e 
que se faça o devido reconhecimento a este importante cidadão paulistano. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/08/2020, p. 73 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/

