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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 031, DE 2018 

 

Dispõe sobre denominação de próprio municipal – 

Praça “Avelino Luiz Machado”. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º A Praça localizada no início da Rua Geraldo José de Oliveira, no lado direito, próxima à 

Praça Sebastião Machado, no Parque Bela Vista, passa a denominar-se Praça “Avelino Luiz Machado”, 

constando na placa indicativa a expressão: “Cidadão Emérito –  25/08/1915  04/08/2010”. 

 

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 29 de maio de 2018. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Vereador 



 
 

 2 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR AVELINO LUIZ MACHADO 

 

O Senhor Avelino Luiz Machado nasceu no dia 25 de agosto de 1915, na cidade de Araçoiaba da 

Serra/SP. Era filho de Luiz Machado de Oliveira e de Francisca Leite da Conceição. Era casado com a 

Senhora Alzira Machado, com quem teve 9 (nove) filhos: Maria José, Nair Maria, Alcinda Rosário, 

Tereza, Antonio, Miguel, Sandra Filomena, Aldo e Roque. 

 

Residiu por muitos anos na cidade de Capela do Alto/SP. Passados alguns anos, houve uma 

oferta de empregos na Tecelagem das Indústrias Votorantim que estava em pleno funcionamento. O Sr. 

Avelino soube do anúncio, e assim, veio para Votorantim, com a sua esposa, a Senhora Alzira Machado e 

com os seus três filhos, estabelecendo residência, desde então, nos bairros: Cubatão, Fornazari, Barra 

Funda e Vossoroca, onde depois, tiveram mais seis filhos. Estima-se que o Sr. Avelino residiu na cidade 

de Votorantim por uns setenta anos. 

 

O Senhor Avelino transferiu-se para nossa cidade com a intenção de trabalhar na Indústria 

Votorantim, onde, de fato, conseguiu empregar-se, trabalhando nos setores de Estamparia e Caldeira. 

Também trabalhou na lavoura, para o “Sr. Erpídio”, já falecido, o qual era empreiteiro da indústria, ou 

seja, o Sr. Avelino trabalhou para a fábrica, na indústria e na lavoura. Trabalhou ainda no Hospital Santo 

Antônio, na função de Serviços Gerais. 

 

O Sr. Avelino acompanhou e participou diretamente do crescimento e do desenvolvimento da 

cidade de Votorantim, colaborando com a sua própria mão-de-obra na indústria de Votorantim e na 

lavoura até aposentar-se. Acompanhou o crescimento populacional, industrial, comercial, habitacional da 

cidade e dos bairros. Acompanhou também o desmembramento de Votorantim de Sorocaba, e o 

surgimento da Prefeitura de Votorantim e todo o movimento da emancipação política. 

 

Infelizmente, no dia 4 de agosto de 2010, o Sr. Avelino faleceu, 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 nosso município, no bairro Parque Bela Vista. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Vereador 


