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O Projeto de Lei tem por objetivo de inserir no Calendário Oficial do Município de 
São Paulo, o Dia do Bairro de Lauzane Paulista, situado na zona norte, pertencente 
ao distrito do Mandaqui.  
O bairro nasceu de uma fazenda cortada em sítios e em seguida em chácaras. Por 
volta de 1870, um casal se estabeleceu nas terras - o francês Pedro Gabone e a 
italiana Francisca Bocaccio.  
Outra família de origem italiana, Vicente Gabriel e Joana Pinheiro Gabriel, foram 
uma das primeiras, junto com os Gabone, a povoar a área.  
Em 1917 o suíço Alberto Savoy, nascido na cidade de Lauzane, comprou um grande 
sítio de 65 alqueires. Em 1924, vendeu a área a Francisco Amaro e Cia. Como 
Alberto Savoy era muito amigo de Francisco Amaro, este resolveu homenagear a 
família Savoy.  
Sabendo de sua origem suíça, denominou a área de terra adquirida com o nome de 
Lauzane, devido também ser a área muito montanhosa, semelhante a da cidade 
suíça.  
Posteriormente esta mesma área de terra foi vendida aos donos da Tecelagem São 
Carlos, de propriedade de Piero Roversi e José Gonçalves Carneiro, por coincidência 
Piero era de origem suíça e com. uma visão empresarial iniciou o loteamento 
Lauzane Paulista.  
Em 1970 havia uma represa, oriunda de detonações de dinamite numa pedreira, de 
onde eram retiradas pedras para o calçamento da cidade. Anos depois se tomou um 
lixão, até hoje é possível observar enormes pedras em sua borda, onde fica o 
estacionamento do Supermercado Bergamais (antigo Bergamini).  
O seu Dia Oficial é 6 de outubro sua área abriga parte da Serra da Cantareira e o 
Parque da Cantareira, uma das maiores florestas urbanas nativas do mundo.  
Hoje é frequente a construção de empreendimentos imobiliários devido á 
valorização da região.  
Diante do exposto, os moradores do Bairro através da Sociedade Amigos do 
Mandaqui, por seu representante Sr. Antonio Resende (Presidente do Conselho), 
solicitam esta justa homenagem ao bairro.  
Neste sentido, conto com o apoio dos nobres pares para o encaminhamento da 
presente propositura.  
 


