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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 051, DE 2017 

 

Dispõe sobre denominação de via pública – Rua 

Antonio Leite Vital. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A atual Rua Projetada n.º  06, que se inicia na Rua Maria Lázaro Rocha entre os imóveis 

nºˢ  90 e 94, e termina na Rua José Orozimbo de Souza - Wanil, no bairro Jardim Novo Mundo, passa a 

denominar-se Rua Antonio Leite Vital, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito – 

 1912  1988”. 

 

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 27 de junho de 2017. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR ANTONIO LEITE VITAL 

 

 

 O Senhor Antônio Leite Vital nasceu no ano de 1912, na cidade de Jardim, no Estado do Ceará, 

filho do Senhor ManoeI Vieira Leite e da Senhora Maria Solidade Vital. 

 

 De família humilde, Antonio foi sempre compromissado com o trabalho na lavoura. Desde sua 

adolescência, Antônio trabalhou com seu pai na lavoura para ajudar no sustento da família, e também, foi 

comerciante, casou-se com Aurora Leite Carvalho e teve 10 filhos. 

 

 Mudou-se para o Estado do Paraná, onde também trabalhou com lavoura; cidadão incansável e 

muito trabalhador, trabalhou muito no decorrer de sua vida e, além de tratar e cuidar de sua família, 

arrumava tempo para prestar serviços voluntários para ajudar as pessoas necessitadas, pois eram épocas 

difíceis. 

 

 Em 1979, Antonio se mudou para Votorantim, e sempre no ofício de lavrador até se aposentar, 

mas nunca deixou de lado seu comprometimento em ajudar as pessoas e prestar seus serviços ao 

Município, limpando áreas públicas. 

 

 No decorrer de sua vida, soube ser amigo, pai amável e companheiro de todas as horas e, o mais 

importante, sempre disposto a fazer o bem para os mais necessitados, sendo também um exemplo de 

honestidade e seriedade, mostrando a todos que com força de vontade e muito trabalho é possível ser cada 

vez melhor. 

 

 Infelizmente, no dia 31 de maio de 1988, Antonio acabou entrando em óbito, deixando muita 

tristeza e muitas saudades aos amigos e familiares. 

 

 Por todo o exposto é que apresentamos esta singela homenagem póstuma a esse cidadão que foi 

exemplo para muitos votorantinenses,  e hoje, para perpetuar sua memória, emprestamos o seu nome para 

denominar uma Rua em nosso Município. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 


