
 
 

 1 

Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 046, DE 2018 

 

Dispõe sobre denominação de via pública – Rua 

Agostin Pisarro. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A atual Rua 03 do Loteamento Cyrela Landscape Esplanada, passa a denominar-se Rua 

Agostin Pisarro, constando nas placas indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  08/03/1925  

03/09/2017”. 

 

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. 

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA  

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR AGOSTIN PISARRO 

 

 

O Senhor Agostin Pisarro nasceu em São Paulo-Capital, no dia 8 de março de 1925. Era filho de 

Nicolau Pisarro e Francisca Cabral e tinha 6 (seis) irmãos. Agostin foi casado com Dona Alexandrina 

Dias (mãe de Adélia, Rita e Carlos). Em 1971, teve sua primeira filha de sangue, Anita Dias Pisarro. 

Ficou viúvo no ano de 2004. 

 

Conta-se que, seu pai saiu da Espanha, fugido da guerra que assolava a Europa e chegou em 

Votorantim com sua família. 

 

Seu Agostin ajudou na criação de seus irmãos. Sua família estabeleceu-se num bairro, à época 

conhecido como “Vila dos Índios”, onde foi um dos primeiros moradores (na antiga rua de terra que 

posteriormente viria a ser denominada: Rua Maria de Lourdes Souza). Agostin contribuiu e muito para o 

desenvolvimento do bairro. Nas casas que ele construiu no bairro para aluguel, ele recebeu famílias 

vindas de Minas Gerais, Itaporanga, Paraná e de outras localidades. Ali, pode ver crescer seus filhos e 

netos. 

 

Infelizmente, em setembro de 2017, Seu Agostin foi recolhido por Deus, deixando um legado 

moral incontestável e saudades imensas a todos que o conheceram, especialmente, sua filha Anita e sua 

neta (de sangue) Nathaly Pisarro Pereira. 

 

E, para que se registre nos Anais desta Casa de Leis, anexamos ao projeto que ora propomos, um 

histórico manuscrito, montado por sua filha, com mais detalhes da vida de Seu Agostin, destacando, por 

fim, um episódio que foi muito importante na vida da família: “Foi quando, em 2001, Seu Agostin 

aceitou Jesus Cristo e passou a frequentar a Igreja "Cristo é Vida", na Vila Irineu.” 

 

Hoje, para perpetuar o seu nome, formulamos esta singela homenagem póstuma, emprestando o 

seu nome para denominar uma via em nosso Município.  

 

 

 

BRUNO MARTINS DE ALMEIDA  

Vereador 


