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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 052, DE 2017 

 

Dispõe sobre denominação de próprio municipal – 

Praça Francisco Rodrigues Benedito. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A praça localizada na confluência da Rua José Raimundo da Silva com a Rua Armando 

Amado dos Santos, no bairro Green Valley, passa a denominar-se Praça Francisco Rodrigues Benedito, 

constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  18/11/1957  10/11/2009”. 

 

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. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS  

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR FRANCISCO RODRIGUES BENEDITO 

 

Nascido no Estado do Ceará, em 18 de novembro de 1957, na Cidade de Icó. Ainda aos oito meses 

de vida, seus pais mudaram-se para a cidade de Terra Rica, no Estado do Paraná, quando aos três anos de 

vida veio a contrair sarampo e, muito febril, sua mãe lhe deu banho, indo sabão nos olhos, e, não sabendo 

a real causa, um olho foi lesionado, se agravando, vindo a perder a visão do mesmo, pois acesso a um 

médico naquela época era difícil e, por ter só uma vista, não conseguia emprego registrado em carteira, 

assim,  acabou somente trabalhando de forma autônoma nas funções de  caseiro e jardineiro. 

 

Em 1977,  casou-se com a Senhora Antônia dos Santos Benedito e, no mesmo ano, mudaram-se 

para Votorantim onde também nasceu o primeiro filho. Seu patrão, à época, o ajudou a comprar uma casa 

no Green Valley com o dinheiro de seu tempo de trabalho e, para completar o restante que faltava, a 

comunidade se mobilizou e conseguiu arrecadar essa quantia para a compra da casa em 1992. 

 

Em 1993, conseguiu sua aposentadoria por invalidez. Aposentado recebendo a quantia de um 

salario mínimo, nunca reclamou, sempre otimista e prestativo para com a comunidade e outras pessoas 

que solicitassem sua ajuda.  

 

Foi assim que começou uma luta por melhorias para o bairro, pois o mesmo não dispunha de água 

encanada, a iluminação pública era deficitária, as ruas todas esburacadas, sem condições de circulação de 

carros ou ônibus e, por isto, os munícipes não tinham transporte público. Assim, o Senhor Francisco 

fundou a Associação de Amigos do Bairro Green Valley, em 19 de dezembro de 1998, e começou uma 

luta por melhorias para o bairro, onde conseguiu, na gestão do ex-Prefeito Jair Cassola, asfalto, esgoto e 

iluminação pública a contento. 

 

No ano de 1993 ingressou na Renovação Carismática Católica, vindo a ser Coordenador de Grupo 

de Oração, reconhecido por sua dedicação e fidelidade pela Senhora Solange Pedroso, fundadora da 

Renovação em Votorantim e Sorocaba. 

 

Ficou conhecido por todos carinhosamente como “Zoinho”. No bairro Green Valley era 

Conselheiro da Saúde no Programa de Saúde da Família – PSF, e assim, dedicado a servir os menos 

favorecidos, sempre estava correndo atrás de cestas básicas, remédios e tudo o mais que uma família 

carente precisasse. 

 

Em 2006, vítima do câncer, fez uma cirurgia no estômago, fez quimioterapia e radioterapia, se 

recuperando do câncer, vencendo a primeira parte, mas, em 2009, o câncer voltou mais agressivo e esta 

luta teve fim em 10 de Novembro de 2009, vindo este grande homem a falecer.  Hoje, como fruto de 

tantas lutas do Senhor Francisco, o bairro Green Valley está recebendo os títulos de posse dos terrenos, e 

sendo devidamente legalizado.  
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Por todo o exposto, este Vereador, considera o Senhor Francisco Rodrigues Benedito merecedor 

desta homenagem póstuma,  com o empréstimo de seu nome para denominar uma praça pública em nosso 

Município. 

 

 

 

HEBER DE ALMEIDA MARTINS  

Vereador 


