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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 045, DE 2018 

 

Dispõe sobre denominação de via pública – Rua 

Francisco de Assis Oliveira. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A atual Rua 03 do Loteamento Sunlake SPA Residencial, que se inicia na Rua 02 e 

termina na Rua 15, no referido loteamento, passa a denominar-se Rua Francisco de Assis Oliveira, 

constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  01/01/1955  21/02/2017”. 

 

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 21 de agosto de 2018. 

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA (KIKO) 

 

Seu Francisco nasceu em Votorantim no dia 1º de janeiro de 1955. Foi o 5º filho do casal: Nair 

Ferraz de Oliveira e João Ferraz de Oliveira, os quais tiveram 15 filhos. Com então, 14 filhos vivos, a 

família pobre sempre contou com a garra de um pai trabalhador e os cuidados amorosos de uma mãe que, 

infelizmente, faleceu precocemente, aos 39 anos. 

 

Ainda na infância, com mais ou menos 12 anos, Francisco morava com sua família na antiga 

Vila Santa Helena, em Votorantim, e já contribuía para as despesas da família, trabalhando como 

engraxate e vendedor ambulante nas ruas e nos portões da Fábrica Votoran, entregando tudo o que recebia 

aos seus pais. 

 

Estudou na ETEC "Prof. Rubens de Faria e Souza", em Sorocaba e se formou tecnólogo. Casou-

se aos 26 anos, com Selma Regina Pereira de Camargo Oliveira, com quem teve 3 filhos: Mirela, Thalita 

e Guilherme, residindo a maior parte da sua vida à Rua Mauricio Fomia, no bairro Parque Bela Vista, em 

Votorantim. 

 

Francisco foi um metalúrgico, desde a sua juventude; trabalhou nas empresas, Bardella, Jaraguá 

e Moto Peças. Em 1989, encorajou-se em abrir o "próprio negócio"; e, num pequeno barracão no bairro 

do Arado, na cidade de Salto de Pirapora/SP, começou suas atividades no ramo de Caldeiraria juntamente 

com três funcionários. Em 1991, comprou um terreno na Avenida Santos Dumont, em Votorantim, e, 

aquilo que era sonho começou a tornar-se uma realidade, dando início a sua pequena empresa (IMEC 

Indústria Metalúrgica Ltda.), no mesmo ramo. Em 2002, adquiriu uma área no bairro Capoavinha, 

também na cidade de Votorantim, para atender as necessidades da atividade e a demanda de serviços. Lá 

chegou a comportar 50 funcionários. No ano de 2015, decidiu afastar-se das atividades de trabalho para 

cuidar de sua saúde, que apresentava fragilidade. Em 2016 sofreu uma insuficiência renal que o deixou 

bastante debilitado; e, infelizmente, no dia 21 de fevereiro de 2017, faleceu, após sofrer um AVC 

hemorrágico, deixando muitas saudades a todos com quem conviveu.  

 

Assim sendo, para perpetuar o seu nome, este Vereador apresenta este Projeto de Lei para 

denominar uma via pública de nosso Município, como homenagem póstuma.  

 

 

 

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS 

Vereador 


