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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 014/10 
 
Dispõe sobre denominação de via pública – Rua “Darci Duarte da 
Silva”. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 
 

Art. 1º - A atual Rua Projetada, que se inicia na esquina da Rua 
José Benedito das Neves e termina na Rua Eufrásia Pereira de 
Camargo, na Vila Rodrigues, passa a denominar-se Rua “Darci Duarte 
da Silva”, constando nas placas indicativas a Expressão: “Cidadão 
Emérito -  * * * * 03/02/1942  ++++ 17/04/2008”. 

 
Art. 2º - As despesas decorrentes com a aprovação desta Lei 

correrão por conta de verbas próprias consignadas no Orçamento. 
 
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 08 de março de 2010. 
 
 
 
 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 
Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR DARCI DUARTE DA SILVA 
 
 

‘Seu’ Darci, filho de Raimundo Duarte e Aurora da Silva Duarte, 
nasceu no dia 03 de fevereiro de 1942, no Bairro de Brigadeiro Tobias, 
em Sorocaba. 

Ainda jovem mudou-se para Votorantim, na Vila Dominguinho, 
bairro que o acolheu e onde era muito querido e estimado por todos. 

Do casamento com Dona Laura Nunes Duarte, nasceram três 
filhos: Laura Aparecida, Jesus e Daniel. Darci foi um excelente pai. 

Em sua vida profissional, Darci trabalhou nas Indústrias Votorantim 
até sua aposentadoria, Após se aposentar, passou a trabalhar como 
motorista e instrutor de autoescola. 

Dedicou-se com alegria, grande parte de sua vida à Igreja Católica 
e ao trabalho pastoral nas paróquias de Votorantim, e em especial na 
Comunidade São José, onde foi Ministro da Eucaristia, catequista dentre 
outras atividades. 

Exerceu também, com maestria, a atividade de Coordenador da 
Pastoral do Batismo. 

‘Seu’ Darci faleceu no dia 17 de abril de 2008, deixando exemplos 
de retidão moral e carinho com que sempre tratou a todos, com muita 
paciência e sabedoria. 

Um homem que muito alegrou seus vizinhos e amigos, haja vista 
que, na Igreja, no bairro ou na rua, ele era bastante estimado por todos. 

Com sinceras saudades e para perpetuar sua memória e seu 
legado de integridade, emprestamos o seu nome a uma via pública de 
nossa cidade. 
 
 
 
 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 
Vereador 


