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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 052, DE 2018 

 

Dispõe sobre denominação de via pública – Avenida 

José Tiago dos Santos. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM APROVA: 

 

Art. 1º  A atual Avenida 02 que se inicia na Rotatória 01 e termina na Rua 03, no Loteamento 

Cyrela Landscape Esplanada, passa a denominar-se Avenida José Tiago dos Santos, constando nas placas 

indicativas a expressão: “Cidadão Emérito –  26/05/1949  10/08/2010”. 

 

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 28 de agosto de 2018. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 
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Câmara Municipal de Votorantim 
“Capital do Cimento” 

ESTADO DE SÃO PAULO 

HISTÓRICO DO SENHOR JOSÉ TIAGO DOS SANTOS 

 

 

O Sr. José Tiago dos Santos nasceu no dia 26 de maio de 1949, na cidade de Tupã/SP, onde 

morou até seus 5 anos de idade, mudando-se então, para o Estado do Paraná. 

 

O Sr. José Tiago, juntamente com os seus pais: Justino José dos Santos e Jozelina Maria Tiago 

dos Santos, residiu em várias cidades do estado do Paraná, dentre elas: Cianorte, Cascavel e Itambé. 

 

Aos 19 anos de idade, casou-se com a Srª. Maria de Lourdes dos Santos, quando morava na 

cidade de Itambé/PR. O primeiro filho do casal, Isaias Tiago dos Santos, nasceu quando ainda residiam 

em Itambé. Logo em seguida, a família mudou-se para a cidade de Cascavel/PR, onde nasceu o segundo 

filho, Adeilton Tiago dos Santos. O Sr. José e sua família residiram por mais cinco anos na cidade de 

Cascavel, mudando-se depois, para a cidade de São Paulo, uma vez que, parte de sua família residia na 

cidade. Após dois anos, no ano de 1980, a família mudou-se para Votorantim, onde residiu até o ano de 

2010, quando infelizmente, Seu José veio a falecer. 

 

O Senhor José Tiago era membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Atuou fielmente em 

nossa cidade, sempre trabalhando em favor da igreja, bem como, em obras de caridade. O Sr. José possuía 

credenciamento para visitar encarcerados, pessoas internadas em hospitais, levando a Palavra de Deus a 

todos, sem distinção ou preconceitos. Servo fiel de Deus; um bom homem; pai exemplar, transmitindo o 

bom testemunho da prática do bem. Também conhecido como Pastor Tiago, o Sr. José deixou um grande 

exemplo a ser seguido, do qual muito se orgulha o seu filho, o Vereador Adeilton Tiago dos Santos – 

“Ita”. 

 

Por todo o exposto, é que apresentamos esta singela homenagem póstuma a esse cidadão que foi 

exemplo para a comunidade votorantinense; e, hoje, para perpetuar sua memória, emprestamos o seu 

nome para denominar uma via pública em nosso Município. 

 

 

 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS 

Vereador 


