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Dá denominação de Oswaldo Moores à Rua 15 do loteamento 
Parque Flamboyant na cidade de Matão. 

 
 
 
         Art. 1º A Rua 15, do loteamento Parque Flamboyant, nesta cidade, com início na Av. 05 
e término na Av. 04 do loteamento Parque Flamboyant, passa a denominar-se Rua OSWALDO 
MOORES. 
 
        Parágrafo Único. Aos eventuais prolongamentos da via de que trata o presente artigo, 
será conservada a denominação ora concedida. 
 
         Art. 2º Esta lei entra em vigência na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
 
Câmara Municipal de Matão, aos 30 de março de 2017. 
                        
 
 
 
 

EDNALDO LEÃO DA ROCHA – NAU 
Vereador - DEM 

 
 
 

PROTOCOLO Nº 617/2017,  
DE 30/03/2017   ÀS 10:53 HS. 
_________________________ 

funcionário(a): 
 
 
JUSTIFICATIVA: 
 

Oswaldo Moores nasceu no município de Tabatinga/SP, no dia 08/01/1931, filho de João 
Moores e Catarina Barleta Moores, que tiveram dez filhos sendo Oswaldo Moores o quarto filho do 
casal. 

Começou a trabalhar muito cedo nas fazendas onde morava com seus pais e aos 18 anos 
de idade em virtude do falecimento do seu pai assumiu juntamente com sua mãe a 
responsabilidade de cuidar da família. 

Em 1953 se casou com Luzia Alves onde tiveram 04 filhos e em 1957 adquirir uma 
propriedade situada na Colônia Josefina. 

Seu lazer era jogar bocha, aonde chegou a conquistar vários troféus sempre apoiada pela 
sua esposa Luzia. 

Em 1979 mudou-se para cidade de Matão/SP, residindo no Bairro Nova Matão. 
Desde ano de 1957 até 14/11/2017 o dia em que veio a falecer tinha como objetivo de vida 

cuidar da família deixando sua esposa e filhos bem amparados. 
Está é a historia de Oswaldo Moores homem honesto, herói, trabalhador, guerreiro, empreendedor 
e de coração bondoso que viveu na companhia de sua esposa 63 anos, tendo 4 filhos, 10 netos e 
14 bisneto. 


