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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 062, DE 2017 

 

Dispõe sobre denominação de próprio municipal – 

Praça Emilio Damião Nunes. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A praça localizada na esquina da Avenida Pedro Augusto Rangel com a Rua Ana Rosa de 

Paula, no Loteamento Residencial Chácara Ondina, passa a denominar-se Praça Emilio Damião Nunes, 

constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  10/05/1942  07/12/2016”. 

 

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 8 de agosto de 2017. 

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR EMILIO DAMIÃO NUNES 

 

 

O Senhor Emilio Damião Nunes, mais conhecido como “Seo Lico”, nasceu dia 10 de maio de 

1942, na cidade de Guapiara-SP. Era filho de Ponciano Damião Nunes e Ernesta Rodrigues de Jesus. 

 

“Seo Lico” veio para o Município de Votorantim em 1960, juntamente com sua esposa, Dona 

Terezinha Sampaio Nunes, com quem conviveu por 58 anos. Desse casamento nasceram 3 (três) filhos 

que lhes deram netos e bisnetos. 

 

Trabalhava na Empresa Metalúrgica Cilindro-Gás, onde tinha muitos amigos, entre eles: o 

saudoso Ex-Prefeito Pedro Augusto Rangel, de quem comprou um lote (na atual Rua Hélio Fernandes 

Matos) e construiu sua casa, onde residiu até o final de sua vida. 

 

O Senhor Emilio sempre foi um cidadão preocupado em buscar melhorias para o bairro. Fundou 

a Associação dos Amigos de Bairro do Jardim Paulista e Vila lrineu, da qual foi Presidente por muito 

tempo, reivindicando melhorias e benfeitorias para o seu bairro e para a cidade, sempre pensando na 

coletividade e no bem-estar da comunidade local. 

 

Infelizmente, o Senhor Emilio Damião Nunes veio a falecer no dia 7 de dezembro de 2016, 

deixando muitas saudades aos seus familiares e amigos.  E, hoje, para perpetuar o seu nome, formulamos 

essa singela homenagem póstuma, emprestando o seu nome para denominar uma praça pública de nossa 

cidade, bem próximo de onde ele morou por muitos anos.  

 

 

 

JOSÉ CLAUDIO PEREIRA 

“Zelão” 

Vereador 


