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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 07/10 
 
Dispõe sobre a concessão do Título de Mérito Comunitário “Herbert 
de Souza”, a Senhora Luzia Rosa Machado. 
 
 
A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 
 

Art. 1º - Fica a Câmara Municipal de Votorantim autorizada a 
conceder o Título de Mérito Comunitário “Herbert de Souza”, a 
Senhora Luzia Rosa Machado. 

 
Art. 2º - As despesas decorrentes da aprovação deste Decreto 

Legislativo correrão por conta de verbas próprias consignadas no 
Orçamento. 

 
Art. 3º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

publicação. 
 
 

Plenário “Pedro Augusto Rangel”, em 03 de maio de 2010. 
 
 
 
 

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

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DA SENHORA LUZIA ROSA MACHADO 
 
 

Dona Luzia nasceu em 03 de junho de 1942, no Município de São Miguel 
Arcanjo-SP.  

 
Filha de José Xisto Profeta e Santina Maria Rosa, casou-se em 1959 com 

Lourenço Machado e dessa união nasceram nove filhos (um falecido), os quais lhes 
deram oito netos e dois bisnetos. 

 
Nossa homenageada reside em Votorantim, no Bairro Rio Acima, desde 

setembro de 1966, bairro onde criou todos os filhos, juntamente com o seu esposo. 
 
Nessas quatro décadas aqui vivendo, aprendeu a amar Votorantim e sua 

gente, e hoje, Dona Luzia já se sente uma votorantinense de coração, pois nutre 
pela cidade um grande amor... 

 
Dona Luzia trabalhou na Indústria Têxtil Metidieri, e também é bastante 

devota e fervorosa na fé, sendo um dos membros da Paróquia Nossa Senhora da 
Consolata, onde exerce trabalho pastoral. É membro ativo da Sociedade São 
Vicente de Paulo, os Vicentinos, pela conferência São Thomáz de Aquino, onde 
Luzia, juntamente com outros vicentinos, exerce importante trabalho social, 
auxiliando pessoas carentes da comunidade, fazendo visitas e levando alimentos 
para alimentar os seus corpos, e, principalmente, a Palavra de Deus para sustância 
de suas almas. 

 
Dona Luzia é também a responsável por promover o Bazar da Pechincha, 

com roupas doadas e outros, a fim de angariar verbas e comprar alimentos para 
compor as cestas básicas que ajudam dezenas de famílias carentes. 

 
Com espírito cristão e solidário que não é teórico, mas prático, por todo o seu 

trabalho de amor e caridade realizado através da fé, já que fé sem obras é morta, é 
que Dona Luzia, com muito amor em seu coração, faz todo o possível para melhorar 
a vida dos irmãos menos favorecidos. 

 
Por todo o exposto, e com muita alegria em nosso coração, é que outorgamos 

a Dona Luzia Rosa Machado, este merecido Título de Mérito Comunitário 
“Herbert de Souza”. 
 
 
 
 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 
Vereador 


