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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 082, DE 2017 

 

Dispõe sobre denominação de via pública – Viela 

José Antonio de Melo. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A atual viela, localizada na Avenida Cláudio Pinto Nascimento, ao lado do imóvel nº 123, 

no bairro Jardim Paraíso, passa a denominar-se Viela José Antonio de Melo, constando nas placas 

indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  25/09/1945  20/06/2006”. 

 

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 26 de setembro de 2017. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR JOSÉ ANTONIO DE MELO 

 

 

José Antonio de Meio nasceu no dia 25 de setembro de 1945, no bairro de Brigadeiro Tobias, em 

Sorocaba/SP. Era filho de Lourenço Antonio Melo e Ezaulina de Almeida Melo. 

 

Seu José mudou-se para Votorantim, quando era criança. Morou no bairro Rio Acima. Começou 

a trabalhar, ainda menino, na antiga Padaria do “Gia”, no bairro Vila Dominguinho, inicialmente, como 

Ajudante de Padeiro, depois se tornou um Padeiro e, posteriormente, trabalhou ali como motorista, 

fazendo entrega de pães. 

 

Alguns anos depois, em novembro de 1972, iniciou sua profissão, como Instrutor de Autoescola, 

trabalhando com a sua irmã, Elvira, então proprietária da Autoescola Votorantim. Após mais alguns anos, 

em 1978, José Antonio comprou a Autoescola Votorantim. Como proprietário, continuou seu trabalho até 

o ano de 2006, formando condutores, com carinho e muita dedicação. Sempre com a preocupação de 

formar condutores conscientes no trânsito, ministrando aulas de mecânica, teóricas e práticas, inclusive, 

ajudando várias pessoas a reforçarem o seu alfabetizado (quando pedia para que os alunos copiassem os 

nomes das placas de trânsito, em um caderninho e as perguntas do livro sobre o trânsito, e lessem em voz 

alta, para assim estudarem, ajudando-os na memorização do conteúdo). 

 

Seu José era uma pessoa bastante querida por seus alunos. Sempre preocupado com a segurança 

e bem-estar de seus semelhantes. Seus familiares relatam que, quando a família mudou para o bairro 

Jardim Paraíso, foram residir ao lado de uma viela, a qual na época não tinha iluminação, então, Seu José 

instalou um ponto de luz para que as pessoas que utilizavam a viela se sentissem mais seguras, pois havia 

muitos assaltos e a permanência de pessoas mal intencionadas naquele local (nessa época, era comum, nas 

madrugadas, ouvir gritos de socorro na viela). Em decorrência dessa benfeitoria, eram incansáveis os 

agradecimentos recebidos pelo Seu José, dos moradores que utilizavam constantemente a viela. Nos dias 

atuais, a viela conta com iluminação pública, e, o ponto de luz instalado pelo Sr. José permanece fixado 

na parede da casa onde o mesmo residia. 

 

Infelizmente, no ano de 2006, Seu José veio a falecer, deixando aos seus filhos, netos e amigos 

um grande exemplo de solidariedade e dedicação para com o próximo (Ressalte-se que, o pai do Sr. José, 

Sr. Lourenço Antonio Melo, trabalhou na Prefeitura Municipal de Votorantim, como Chefe de Obras. E, 

na ocasião que iniciou seu trabalho, a Prefeitura Municipal não dispunha de ferramentas para o serviço de 

obras, onde por sua iniciativa, cedia suas ferramentas para o trabalho municipal. Portanto, notamos que, a 

preocupação com o próximo foi passada de pai para filho). 

 

E, hoje, para perpetuar o seu nome, apresentamos este Projeto de Lei para denominar uma via 

pública de nossa cidade, bem perto de onde morava. 

 

 
ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

Vereador 


