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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 032, DE 2017 

 

Dispõe sobre denominação de próprio municipal – 

Praça Emídio Paulo. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A praça localizada na confluência das Ruas Santa Filomena e Raimundo Duarte, no bairro 

Rio Acima, passa a denominar-se Praça Emídio Paulo, constando nas placas indicativas a expressão: 

“Cidadão Emérito –  14/10/1921  03/09/1996”. 

 

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 25 de abril de 2017. 

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR EMÍDIO PAULO 

 

 

Emídio Paulo nasceu em 14 de outubro de 1921, no Bairro dos Bentos, no município de São 

Miguel Arcanjo – SP. 

 

Era um homem forte, alegre, carinhoso, temente a Deus e muito amado por todos que tiveram o 

privilégio de conhecê-lo. Era filho do Sr. João Paulo da Silva e da Sra. Catarina Maria da Conceição. 

Desde pequeno, trabalhou na lavoura para ajudar seus pais. Ficou órfão aos 14 anos de idade; criou seus 

irmãos; e, depois que todos se casaram ele também se casou, aos 30 anos de idade, com a Sra. Catharina 

de Jesus, com quem teve 7 filhos, os quais lhes deram 21 netos. 

 

Como a vida na roça estava difícil, em 1956, resolveu sair de sua cidade natal e vir para 

Votorantim. Em nossa cidade, sempre morou no bairro Rio Acima. Logo que chegou, conseguiu emprego 

e foi trabalhar na Fábrica de Cimentos Santa Helena - Votoran, construindo e fazendo manutenção na 

linha férrea da indústria. Permanceu nessa empresa até o ano de 1981. 

 

Com a ajuda de Deus e de sua esposa que lavava roupas para ajudá-lo no sustento da casa, criou 

seus 7 filhos e mais 2 sobrinhos. 

 

Infelizmente, Seu Emídio, ao sofrer um enfarto, não teve mais condições de voltar a trabalhar. 

Aposentou-se por invalidez. A partir daí, surgiram outras enfermidades, como: diabetes e pressão alta. E, 

após sofrer mais dois enfartos, aos 74 anos, no dia 3 de setembro de 1996, veio a falecer. 

 

Seu Emídio cumpriu sua missão. Casou todos seus filhos, e deixou muitas saudades aos familiares 

e amigos que "perderam" esse homem de um coração grandioso, tão amado e carinhoso! 

 

Por todo o exposto, é que apresentamos esta singela homenagem póstuma, e, para perpetuar sua 

memória, emprestamos o seu nome para denominar uma praça pública em nosso Município. 

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA 

Vereador 


