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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 044, DE 2017 

 

Dispõe sobre denominação de via pública – Rua 

Gisele Francine Barbosa. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A atual rua, localizada entre a Rua Isaura Ravanelli Walter, altura do imóvel nº 115, e a 

Rua Francisca Fernandes Vieira, no Jardim São Matheus, passa a denominar-se Rua Gisele Francine 

Barbosa, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadã Emérita –  1990  2014”. 

 

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 6 de junho de 2017. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DA JOVEM GISELE FRANCINE BARBOSA 

 

 

Gisele Francine Barbosa nasceu no dia 04 de agosto de 1990, no Hospital Santo Antônio, em 

Votorantim-SP. Era filha de Antônio Alves Vieira e Iracema de Jesus Barbosa. 

 

Gisele era a filha caçula, de uma família de 6 (seis) irmãos. Morava na Rua Antônio Adade nº 11, no 

bairro Jardim São Matheus. Sua formação escolar se deu através da rede pública de educação, desde a infância 

até a sua juventude, passando pelos seguintes estabelecimentos de ensino (bem próximos de sua residência): 

CMEI “Rosa Pereira”, EMEF “Profª Patrícia Maria dos Santos” e E.E. “Prof. Pedro Augusto Rangel Filho”. 

 

Sempre foi atenciosa com a família e com todos que dela precisava. Gisele era muito querida pelos 

vizinhos e amigos. Quem a conheceu, sempre se lembrará dela, muito feliz e divertida, nas rodas de amigos; e, 

sempre disposta a fazer o bem e ajudar os mais necessitados, pois não media esforços para ajudar o próximo. 

 

Era uma jovem trabalhadora (trabalhava no Restaurante Estação I, no Shopping Esplanada) e já fazia 

planos de ficar noiva, mas, como estava sempre preocupada em ajudar as pessoas e a sua família, acabava 

adiando seus planos.  

 

Em sua breve passagem neste mundo, Gisele soube ser amiga, filha amável, e companheira de todas as 

horas, e o mais importante, conforme já dissemos: Sempre disposta em fazer o bem para os mais 

necessitados; sendo um exemplo de honestidade e seriedade, mostrando a todos que, com força de vontade e 

muito trabalho, é possível ser cada vez melhor. 

 

Infelizmente, na tarde do dia 30 de agosto de 2014, em um acidente com uma churrasqueira, a jovem 

sofreu queimaduras de terceiro grau, em mais de 40% de seu corpo e acabou não resistindo, vindo a óbito no 

dia 09 de setembro de 2014, deixando muita tristeza e muitas saudades aos amigos e familiares.  

 

Por todo o exposto, é que apresentamos esta singela homenagem póstuma a essa cidadã, exemplo para 

muitos votorantinenses. E, hoje, para perpetuar sua memória, emprestamos o seu nome para denominar uma 

via pública de nosso município. 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 


