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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 111, DE 2017 

 

Dispõe sobre denominação de próprio municipal – 

Praça Otávio de Paula Anhaya. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A área pública localizada no final da Rua Maria Finotti, defronte aos imóveis números: 

207, 219, 229 e 239, paralela à Rua Italia Salvestro Mora, no Bairro Votocel, passa a denominar-se Praça 

Otávio de Paula Anhaya, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  29/08/1948 

 04/07/2013”. 

 

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 12 de dezembro de 2017. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR OTÁVIO DE PAULA ANHAYA 

 

O Senhor Otávio de Paula Anhaya nasceu na cidade de Tapiraí/SP, no dia 29 de agosto de 1948. 

Era o quarto filho do casal Simão de Paula Anhaya e Silvina Maria da Conceição (agricultores). Tinha 

quatro irmãos. 

 

Desde muito cedo, já trabalhava com seus pais e irmãos na lavoura, para ajudar no sustento da 

família. Em meio às dificuldades da época, com aproximadamente 10 anos de idade, Otávio sonhava em 

comprar uma bicicleta usada, e, somente aos 12 anos, teve seu primeiro par de sapatos, conta Dona 

Eduvirgem Mendes Anhaya, com quem se casou aos 19 anos e teve seis filhos: Terezinha, falecida com 

19 dias de vida por motivos desconhecidos, depois vieram: Ilza, José Carlos, Gilberto, Simone e Patrícia. 

 

Após quatro meses de casado, Seu Otávio e Dona Eduvirgem se mudaram para Piedade/SP, 

levando seus dois filhos: Ilza e José Carlos, onde permaneceram por aproximadamente cinco anos, 

trabalhando na lavoura. Lá nasceram mais dois filhos do casal: Gilberto e Simone. Mas, na busca de 

melhores oportunidades, Otávio e sua família, mudaram-se para Votorantim. Quando chegaram nessa 

cidade, fixaram moradia no bairro Jardim Bandeirantes, tempos depois, mudaram-se para o bairro Vila 

Amorim, e, logo, ele começou a trabalhar na Fábrica Votocel (em 1979), onde permaneceu por 

aproximadamente dois anos. Em seguida, trabalhou na Empresa CBA, pertencente ao Grupo Votorantim, 

por onze anos.  

 

Em 1988, nasceu a filha, Patrícia. O tempo passou, e nos últimos de anos de sua vida, Seu Otávio 

trabalhava na função de frentista; em momentos de folga, era sagrado ele ir para seu sítio, onde nasceu e 

passou parte de sua vida; ali construiu uma casa e cultivava legumes e verduras, para consumo próprio. 

Também era um amante de música sertaneja (raiz), pois o fazia recordar sua vida no sítio, trazendo-lhe 

boas lembranças. Já, no bairro Vila Amorim, onde viveu até seus últimos dias, ele tinha uma “rotina 

sagrada”: que era levar seus cachorros para passear nas praças e ele tinha o hábito de sentar com os seus 

amigos e vizinhos para uma boa conversa. 

 

Infelizmente, no dia 04 de julho de 2013, aos 64 anos de idade, Seu Otávio veio a falecer, 

deixando amigos; a sua esposa Eduvirgem, seus filhos: Ilza, José Carlos, Gilberto, Simone e Patricia; e, 

seus netos: Diego, Carlos André, Douglas, Francine, Rafaela, Nicolas, Tifany e a pequena Bianca 

(nascida três anos após sua partida). 

 

E, hoje, para perpetuar o seu nome, formulamos essa singela homenagem póstuma, emprestando 

o seu nome para denominar uma praça pública de nossa cidade.  

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

Vereador 


