
 
 

1 
 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM 

 

 

 

REQUERIMENTO ESPECIAL Nº 115/17 

 

 

 

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se consigne nos Anais desta Casa, 

votos de congratulações com o Senhor Lauro Vicente de Oliveira, por ter acreditado em nossa 

Votorantim, como sendo a terra dos sonhos, das conquistas e dos bons acontecimentos. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

 

 

Lauro Vicente de Oliveira, mais conhecido como Laurinho, embora nascido em 

Araçoiaba da Serra/SP, no ano de 1948, veio muito jovem para nossa cidade, perdeu seus pais 

ainda criança, sua mãe faleceu quando Laurinho tinha apenas 7 anos de idade e o seu pai quando 

ele tinha 12 anos, por isso, seus tios que passaram a ser seus tutores, o Senhor Manoel e a Dona 

Antônia, e assim, ele passou a morar com eles na Rua Florencio Piceli. 

 

Começou trabalhando, primeiramente, como coletor de frutas numa chácara das 

imediações, depois numa lavanderia no centro da cidade, e também, trabalhou como auxiliar do 

locutor Juvenal de Campos, no sistema de alto-falante da cidade. 

 

Ainda jovem e por volta de 14 anos de idade, começou a trabalhar no bar do saudoso 

Joãozinho na Rua Felisberto de Freitas, desde então, o comércio ficou por sua responsabilidade, 

fato que o fez passar por outros setores. 

 

Em 1966, começou a trabalhar com o comerciante Labrego, trabalhava por vários setores 

do estabelecimento, como: padeiro, motorista, sorveteiro e balconista, ou seja, em tudo que era 

solicitado. 

 

No dia 26 de setembro de 1970, casou-se com sua fiel companheira Conceição 

Aparecida, foi então que, no ano de 1977, Laurinho decidiu arrendar o “Bar do Labrego”, que 

nessa época, ficava na Rua Pedro Fontes, em frente ao campo de futebol do Rio Acima. 

 

Laurinho reinaugurou o bar como “Bar do Laurinho”, a rotatividade de pessoas era muito 

grande, pois além de um grande armazém, era também uma lanchonete e sorveteria. Como era o 

único estabelecimento do bairro com estas características, tinha que acordar bem cedo e fechar 

muito tarde o seu comércio para dar conta da demanda, em dias de jogos de futebol, que 

ocorriam aos finais de semana, era necessário o auxílio de seus familiares, pois o movimento 

ficava ainda mais intenso, e nesses momentos, é que solicitava auxílio por parte do seu sogro, 

seus cunhados, sua esposa e filhos, eles tiveram tamanha importância para o crescimento do 

estabelecimento, e toda ajuda era valiosa. 
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Em 1985, já com os “pés mais plantados ao chão”, Laurinho fez um investimento 

grandioso em sua vida de comerciante, adquiriu o “Bar do Renato” que era um velho amigo, o 

bar está localizado até hoje na Avenida João Laureano, esquina com a Rua Pedro Fontes. 

 

Muitos anos se passaram, e a sua família cresceu, dos filhos que teve: Cristiane, Marcelo 

e Juliano, vieram os netos: Gustavo, Nicole e Henrique, que também moram aqui em 

Votorantim, cidade que seu pai e avô escolheu para viver, crescer e estabelecer família em seus 

47 anos de união matrimonial. 

 

Hoje, saudamos o Senhor Lauro Vicente de Oliveira, mais conhecido como “Laurinho do 

Rio Acima”, um dos comerciantes mais antigos da região, que acreditou em nossa Votorantim 

como sendo a terra dos sonhos, das conquistas e dos bons acontecimentos. 

 

 

Que do deliberado se dê ciência ao homenageado. 

 

 

 Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 24 de outubro de 2017.  

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

“Gaguinho” 

Vereador 


