
PROJETO DE LEI Nº 51, DE 2020 

Denomina "Annibal Augusto Pires" a rotatória 

situada entre o km 123+300m e o km 

123+400m da SP 253 - Rodovia Conde 

Francisco Matarazzo Júnior. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 

Artigo 1º - Denomina-se “Annibal Augusto Pires" a rotatória situada entre o km 

123+300m e o km 123+400m da Rodovia SP 253 - Conde Francisco Matarazzo Júnior, 

passando pelo município de São Simão. 

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

JUSTIFICATIVA 

Annibal Augusto Pires nasceu em 26/11/1894 em Bragança — Portugal, vindo para o 

Brasil em 1900. Ao chegar no Brasil, juntamente com seus pais, Antonio José Pedro Pires e 

Maria Joaguina Pires, veio para a Fazenda Serrana, propriedade produtora de café nas 

proximidades da cidade de Serra Azul, com a idade de 6 anos. Aos 15 anos mudou-se para 

São Simão, onde casou-se com Rita de Oliveira Pires, tendo 11 filhos e 46 netos. 

Foi proprietário de uma Pensão no sobrado da Praça Carlos Botelho onde sua esposa 
e filhas serviam refeições aos viajantes que por São Simão passavam ou se hospedavam. Foi 

um grande empreendedor para a época, dando emprego a vários pais de família. Tinha 

também empreitadas pelas fazendas da vizinhança, a se citar como exemplo a Fazenda Tatuca 

e a Fazenda São Bento. 

Na gestão do prefeito José Neto foi convidado para construir a Estrada de São Simão 

(Rua Jataí) até Santa Eliza, na época uma grande obra. Calçou a Rua Expedicionário com 

paralelepípedos auxiliado por sua equipe no ano de 1984. 

Ademais, foi proprietário de uma chácara ao final da Rua Garcia Duarte, na qual havia 

uma grande horta e uma criação de porcos, a partir da qual fazia-se linguiça, passando a casa 
desta chácara ser conhecida como o “Salão da Linguiça”. Nos sábados havia bailes ao som de 

uma sanfona, sendo próprio Sr. Aníbal o sanfoneiro. 

Aos 10 de Outubro de 1978, com 84 anos, Annibal Augusto Pires veio a óbito. Foi um 

simonense de coração que muito contribuiu, com seu jeito simples e humilde, a desenvolver o 

crescimento de São Simão. 

Por todo o exposto, pedimos o apoio dos nobres pares para aprovação da presente 

propositura. 

Sala das Sessões, em 19/02/2020. 

a) Dra. Damaris Moura - PSDB


