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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 05, DE 2017 

 

Dispõe sobre a concessão do Título de “Cidadão 

Votorantinense” ao Senhor Assis Lucio de Azevedo. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  Fica a Câmara Municipal de Votorantim autorizada a conceder o Título de “Cidadão 

Votorantinense” ao Senhor Assis Lucio de Azevedo, pelos relevantes serviços prestados ao Município. 

 

Art. 2º  As despesas decorrentes com a aprovação deste Decreto Legislativo correrão por conta de 

verbas próprias consignadas no Orçamento. 

 

Art. 3º  Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 7 de novembro de 2017. 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR ASSIS LUCIO DE AZEVEDO 

 

 

O Senhor Assis Lucio de Azevedo, é nascido na cidade de Santana do Itararé/PR, vizinha ao 

município de Itaporanga/SP, no dia 18 de dezembro de 1956, é casado com Leonir de Jesus Azevedo, 

desde 1978, desta união tiveram três filhos: Josemeire Aparecida, Aparecida de Fátima e Ederson Lucio. 

 

O homenageado trabalhava na lavoura para poder sustentar a sua família, um trabalho muito digno 

e honesto, porém que exige muito esforço físico, tornando-se assim, bastante cansativo. 

 

Em 1996, mesmo amando muito sua cidade natal, decidiu se mudar com sua família para 

Votorantim, pois seus amigos que fizeram o mesmo tiveram muito sucesso, e, falaram muito bem da 

cidade, dizendo ser uma cidade acolhedora e hospitaleira para as pessoas vindas de fora. 

 

Desde então, o Senhor Assis passou a trabalhar na área de vigilância, morou por 11 anos no bairro 

Jardim Paulista e, posteriormente, fixou residência no bairro Altos de Votorantim.  Não se arrependeu de 

ter feito a escolha de vir com sua família para nossa cidade, pois foi muito bem recebido por todos, fez 

boas amizades e teve a possibilidade de criar seus filhos com dignidade e amor e conquistar o sonho da 

casa própria. 

 

Diante do exposto, e, por ter adotado esta cidade como sendo sua, é que indicamos o nome do 

Senhor Assis Lucio de Azevedo, para receber desta Câmara Municipal o Título de “Cidadão 

Votorantinense”. 

 

 

 

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA  

“Gaguinho”  

Vereador 


