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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 024/10 
 
Dispõe sobre denominação de via pública – Rua Ludovico Oscar 
Schiming. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 
 

Art. 1º - A atual Rua 10 do loteamento Parque Esplanada, que se 
inicia na Rua Antonio Palmeira e termina na Rua Carlos de Oliveira, 
passa a denominar-se Rua Ludovico Oscar Schiming, constando nas 
placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito **** 23/12/1920 ++++ 
15/03/1993”. 

 
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 22 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 LUDOVICO OSCAR SCHIMING 
 

 Nosso homenageado era conhecido por todos como “Lulo 
Schiming”. 

 Filho de mãe alemã e pai descendente de alemão nasceu em 
23/12/1920, em Votorantim e morou toda sua infância e juventude nas 
Vilas operárias “Santa Helena” e “Vila Nova Baltar”. 

Trabalhou como ferroviário na Fábrica de Cimento Votoran, onde 
comandou todos os tipos de máquinas ferroviárias existentes na 
empresa, recebeu da empresa o título de “Operário Padrão”, pois era 
muito disciplinado e trabalhador, e foi na mesma empresa que ele 
trabalhou durante 42 anos, até se aposentar por tempo de serviço. 

Na década de 1970, “Lulo” foi morar na Rua Paula Ney, no Bairro 
Monte Alegre, endereço este que permaneceu até o fim de sua vida. 

Ludovico era casado com Dona Ruth Leite Schiming, com quem 
teve 16 filhos, e desses, dois vieram a falecer ainda pequenos e os 
outros 14 estão todos vivos, sendo: Neide, Ivan, Cláudia, Cláudio, 
Lizete, Gerson, Sueli, Solange, Denise, Sérgio, Márcia, Márcio, Leonel e 
Otto Schiming Neto. 

Lulo sempre foi um pai exemplar e muito lutou para sustentar a 
numerosa prole, além de ser Santista convicto. 

Seus filhos lhe deram mais de 25 netos e inúmeros bisnetos. 
Lulo faleceu no dia 15 de março de 1993, com problemas 

decorrentes da hipertensão arterial. 
Ludovico Schiming deixou também um exemplo único de 

combinação entre família e trabalho.  
Por todo o exposto, é que estamos propondo o seu nome para 

denominar uma via pública da cidade que ele tanto amou e que muito 
contribuiu para o seu desenvolvimento. 
 
 
 
 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 
Vereador 


